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Ægteskabsbegreb

Lutherdommen understøtter gode ordninger for livets

forskellige forhold. Herunder ægteskabet.

For mange i folkekirken er en kønsneutral ægteskabslov

og dermed adgang for par af samme køn til ægteskab

en understøttelse af gode ordninger, også for par af

samme køn.

For andre – og for mange i andre trossamfund – er et

kønsneutralt ægteskab et brud på en traditionel religiøst

fastlagt norm.



Ret, Religion og Ægteskab i DK

Reformationen gør både ægteskabet og retten sekulær.

Lovgivningsmagten har ret og pligt til at sikre familiernes

relationer til det omgivende samfund, såvel som

indbyrdes relationer i familien, mens den fungerer, og

ved familien opløsning. Definere familien.

Religionerne har ligesom sekulær filosofi stærk normativ

indflydelse på lovgivernes opfattelse af familie- og

ægteskabs-begrebet, men det er lovgiver, der gennem

ægteskabsloven fastlægger begreberne for vor tid.



Den danske model

Den danske model for indgåelse af ægteskab er en

trekløvermodel: folkekirke, rådhus, trossamfund.

Lovgivningsmagten fastlægger rammerne for denne

model. Det er IKKE et led i religionsfriheden efter grl at

kunne forestå vielser med borgerlig gyldighed. Men det

er en stærk og gammel praksis.

Derimod fastlægger lovgivningsmagten ikke, hvordan

folkekirke og trossamfund sammenknytter den borgerlige

og den kirkelige dimension i vielsen – ritualet.



Vielsesritual 

Bemærkninger til lovforslag slår fast, at trossamfundene

selv tager stilling til om de vil tilbyde indgåelse af

kønsneutralt ægteskab og udformer ritualet for religiøse

vielser.

Minimumskrav til ritual: ”ville ægte hinanden” –

”forkyndes at være ægtefolk” (Æl § 20, stk 2)

Folkekirken?



Vielsesritual i Folkekirken

Ændringer i gudstjenesteordninger og ritualer mv.

(bliver) gennemført ved en kgl. Resolution.

Det er kun en minister, der kan indstille noget til kongelig

autorisation. Det betyder, at det formelt set alene er

ministerens kompetence at afgøre, om en ny liturgi eller

et nyt ritual skal indføres i folkekirken.

Der er ikke lovgivet om, hvordan forslag til ny liturgi eller

nye ritualer skal udarbejdes. I praksis har ministeren kun

indstillet forslag til kongelig autorisation, hvis

biskopperne har anbefalet det.

(kilde: depch HNC, KM, oplæg 160412 – uddrag v LIC)



Grundlov og retspraksis

Efter grundloven er regenten ikke folkekirkens

overhoved, men dens første medlem.

Alligevel anerkendes en praksis for, at regenten med

ministersignatur giver ritualer retlig gyldighed.

Efter grundloven skal folkekirken understøttes af staten,

ikke drives af staten; ikke lovreguleres, men gives en

kompetencestruktur.

Alligevel tages der kun delvist højde for den lovgivning,

der findes, om biskoppernes læremæssige tilsynspligt.



Grundlovstolkning 

Regeringen tolker grundloven i (bemærkninger til) de

lovforslag, der fremlægges.

Vil folketinget supplere//ændre/understrege noget i

grundlovstolkningen, tolker folketinget grundloven i

betænkning over lovforslag.

Først derefter kan en sag indbringes for domstolene –

hvis der er retlig interesse og et retligt problem.



Religionsudøvelsens kerne

”Both with regard to State religions and other religious

communities, the State should never try to take control

of religion by defining its content and concepts or by

imposing limitations, apart from those which are strictly

necessary pursuant to art 18, par 3, of ICCPR”

(Heiner Bielefeldt, Special Rapporteur on Freedom of 

Reigion and Belief, UN, in a report of 22 Dec 2011 on 

state recognition of religion, A/HCR/19/60)

Salmebog, gudstjenesteordning og ritualer ’defines

content and concepts of’ evangelisk-luthersk folkekirke-

kristendom i DK



Politisk-Praktisk

Det fremgår af svar på en række spørgsmål fra

folketingets kirkeudvalg – senest nr 19, stillet af Per Stig

Møller – at Kirkeministeren ’har bedt biskopperne om at

udarbejde to nye ritualer’. 5-8 biskopper har tilkendegivet

at de gerne udarbejder ritualer. Der er således et flertal

som vil indstille et ritual til autorisation.

Der har været mange rygter om tvang over for

folkekirken i denne sag. To biskopper har dog sagt fra,

uden at der har været tale om tvangsmidler. Rygterne

har sammenhæng med det uklare retsgrundlag.



Juridisk anbefaling

Folketinget kunne, også under indtryk af international-

retlige vurderinger, i betænkning over de to lovforslag

(mest relevant måske L 105) bemærke, at det er en

forudsætning for i loven at meddele folkekirkens

medlemmer et retskrav på kirkelig vielse af par af

samme køn, at der faktisk er præster i folkekirken, som

ønsker at vie par af samme køn, og at der faktisk er

biskopper, som inden for rammerne af evangelisk-

luthersk kristendom (jf. grl. § 4) vil udarbejde et

vielsesritual, som ministeren ønsker at indstille til kgl.

Autorisation. Det bør i den forbindelse understreges, at

der ikke er udøvet tvang fra ministerens side.



Den latinske tekst lyder:

”In tranquillo mors, in fluctu vita”
Og på dansk:

“I stilheden døden, i strømmen livet”.
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