
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2016

Forslag
til

Lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for
Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og

kriminallov for Grønland
(Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to

personer af samme køn)

Social- og Indenrigsministeriet

§ 1

I myndighedsloven, som sat i kraft for Grønland ved
anordning nr. 306 af 14. maj 1993, foretages følgende
ændringer:

1. Kapitel 2 ophæves.

2. §§ 33-35 ophæves.

3. § 63, stk. 1, ophæves.
Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

4. § 63, stk. 2, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 1, 1. og 2. pkt.,
ophæves.

5. I § 68, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, udgår », forældremyndig-
hed og samværsret«.

§ 2

I lov nr. 150 af 31. marts 1993 om ikrafttræden for
Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger foretages
følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som nr. 20:
»20. Efter § 53, der bliver § 63, indsættes:

»§ 64. Bestemmelser i lovgivningen, der indeholder særli-
ge 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.««

Justitsministeriet

§ 3

I retsplejelov for Grønland, lov nr. 305 af 30. april 2008,
som ændret ved lov nr. 1388 af 23. december 2012 og lov
nr. 740 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 279, stk. 1, 1. pkt., affattes således:
»Bidrag til et barn kan fastsættes af retten i forbindelse

med dom til separation eller skilsmisse eller i forbindelse
med dom om forældremyndighed over barnet eller om bar-
nets bopæl.«

2. § 280, nr. 2-6, affattes således:
»2) sager om forældremyndighed,
3) sager om barnets bopæl,
4) sager om samvær,
5) sager om anden kontakt,
6) sager om tilladelse til udlandsrejse,«.

3. I § 283, stk. 2, indsættes efter »forældremyndighed«: »,
barnets bopæl, samvær, anden kontakt eller tilladelse til ud-
landsrejse«.

4. I § 284, stk. 1, indsættes efter »Sag«: »om ægteskab«.

5. I § 284 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Sag om forældremyndighed, barnets bopæl, sam-

vær, anden kontakt eller tilladelse til udlandsrejse anlægges
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ved retten i den retskreds, hvor barnet har bopæl. Har barnet
ikke bopæl her i riget, finder stk. 1, 3 og 4 tilsvarende an-
vendelse.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

6. I § 286 ændres »eller forældremyndighed« til: », foræl-
dremyndighed, barnets bopæl, samvær, anden kontakt eller
tilladelse til udlandsrejse«.

7. § 287, 1. pkt., affattes således:
»Retten kan bestemme, at en eller begge parter ikke må

overvære en samtale med et barn, der skal finde sted efter
forældreansvarsloven.«

8. I § 290, stk. 1, ændres »eller forældremyndighed« til: »,
forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, anden kontakt
eller tilladelse til udlandsrejse«.

9. I § 598, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:
»4) aftaler om forældremyndighed, der er anmeldt til eller

godkendt af retten, statsforvaltningen eller en rigsom-
budsmand, aftaler om barnets bopæl eller om samvær,
der er indgået over for retten, statsforvaltningen eller
en rigsombudsmand, samt aftaler om barnets bopæl el-
ler om samvær, når det udtrykkeligt i aftalen er be-
stemt, at den kan tjene som grundlag for fuldbyrdel-
se,«.

Nr. 4-8 bliver herefter nr. 5-9.

10. I § 598, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 7, ændres »nr. 5« til:
»nr. 6«.

11. I § 598, stk. 6, og § 599, stk. 4, 1. pkt., ændres »nr. 4-7«
til: »nr. 5-8«.

12. § 599, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Aftaler og afgørelser om forældremyndighed, bar-

nets bopæl og samvær, jf. § 598, stk. 1, nr. 1-4, kan fuldbyr-
des straks, medmindre andet er aftalt eller bestemt.«

13. I § 631, stk. 1, 1. pkt., ændres »og udøvelse af samværs-
ret« til: », barnets bopæl og samvær«.

14. I § 631, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:
»Samvær med andre end barnets forældre kan kun fuld-

byrdes ved anvendelse af tvangsbøder.«

15. I § 631, stk. 2, 2. pkt., ændres »samværsrettens« til:
»samværets«.

16. I § 631, stk. 3, 2. pkt., ændres to steder »samværsret« til:
»samvær«.

17. I § 631 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Et barn, som har den fornødne alder og moden-

hed, skal under en samtale have mulighed for at give udtryk
for sine egne synspunkter, medmindre det er til skade for
barnet. Afholdes en samtale med barnet, skal der deltage en
børnesagkyndig eller en repræsentant for kommunen. § 287
finder tilsvarende anvendelse.«

18. I § 632, stk. 2, 1. pkt., og § 723, nr. 6, indsættes efter
»forældremyndighed«: », barnets bopæl«.

§ 4

I kriminallov for Grønland, lov nr. 306 af 30. april 2008,
foretages følgende ændring:

1. I § 76 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Ligeledes dømmes den, der ulovligt fører barnet

ud af riget.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2016, jf. dog stk.
2.

Stk. 2. §§ 1, 3 og 4 træder i kraft den 1. juli 2016.

§ 6

Domstolene færdigbehandler alle sager om aftaler om for-
ældremyndighed, der er anlagt inden den 1. juli 2016.
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