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Skriv brødteksten nedenfor:
Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning mv (ægteskab mellem to personer af samme køn)



I bemærkningerne til ovennævnte lovudkast anføres ad pkt. 2.1.2., at ”Reglerne i ægteskabsloven om vielse af to personer af samme køn vil finde tilsvarende anvendelse på vielser i anerkendte og godkendte trossamfund. Herudover er adgangen til vielse i disse trossamfund ikke reguleret ved lov. For disse trossamfund vil ændringen betyde, at det vil være op til det enkelte trossamfund at bestemme, om to personer af samme køn kan indgå ægteskab i trossamfundet.”

I dag hviler den eksisterende ordning med godkendelse af trossamfund på bemærkningerne til ægteskabsloven af 1969 og den deraf følgende vielsesbemyndigelse til trossamfund. Der er udarbejdet et ganske detaljeret sæt retningslinier for godkendelsesordningen, retningslinier, der ikke er vedtaget af lovgivningsmagten eller af ministeren, men alene af det nedsatte sagkyndige udvalg. Godkendelsen giver afledte retsvirkninger, herunder i relation til f.eks. udlændingeloven. Det vil sige, at trossamfundenes retsstilling i det danske samfund i endog ganske stort omfang hviler på en juridisk konstruktion, baseret på bemærkningerne til den gamle ægteskabslov.

På den baggrund forekommer det misforståeligt i bemærkningerne til lovforslaget at skrive, at ’Herudover er adgangen til vielse i disse trossamfund ikke reguleret ved lov’. Der bør efter min opfattelse som minimum være en henvisning til de tidligere bemærkninger. Den etablerede praksis bør endvidere som minimum beskrives, dels så den får gen-skabt en legitimitet og dels så spørgsmålet om trossamfundenes ret til at opnå godkendelse også uden at ønske at vie par af samme køn indskrives i sin relevante sammenhæng og dermed gøres forpligtende også for det nedsatte faglige udvalg. 

Dertil kommer, at det forekommer problematisk, at man lader trossamfundenes virke i det danske samfund afhænge af kriterier, skabt af et nedsat udvalg, med en yderst spinkel retlig legitimitet i bemærkninger til en nu i særdeles stort omfang ændret ægteskabslov fra 1969 – al den stund grundlovens § 69 klart fastslår, at regulering af trossamfundenes forhold er et lovgivningsprærogativ. 

Ønskes denne model imidlertid opretholdt, bør man dog i det mindste også sikre dens fortsatte legitimitet ved at kæde den sammen med denne lovændring.
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