
    

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs 
indgåelse og opløsning. 

Vedlagt fremsendes udkast til forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs 
indgåelse og opløsning. 

Med lovforslaget foreslås udmøntningen af aftalen om initiativer rettet mod re-
ligiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og under-
støtte parallelle retsopfattelser. Som bilag 3-4 til aftalen findes to enighedspa-
pirer af 19. maj 2016 og 31. maj 2016 om henholdsvis fratagelse af offentlig an-
erkendelse (vielsesbemyndigelse) og obligatorisk kursus i dansk familieret, fri-
hed og folkestyre, som er baggrund for dette lovforslag. 

Ændringsforslaget lægger op til, at der foretages ændringer i ægteskabsloven 
(Lbk. nr. 1818 af 23. december 2015). 

For så vidt angår ændringerne i ægteskabsloven foreslås en lovfæstelse af de-
corumkravet (værdighedskravet) for embedsindehavere med vielsesbemyndi-
gelse i trossamfund uden for folkekirken.  

På nuværende tidspunkt beror decorumkravet (værdighedskravet) for em-
bedsindehavere med vielsesbemyndigelse i trossamfund uden for folkekirken 
på ulovbestemt grundlag. Decorumkravet betyder, at forkynderen som udøver 
af offentlig myndighed skal udvise en adfærd, der ikke gør den pågældende 
uegnet eller uværdig til at udøve offentlig myndighed.  

Der foreslås samtidig en tydeliggørelse af, at manglende opfyldelse af deco-
rumkravet har betydning i relation til tildeling og tilbagekaldelse af vielsesbe-
myndigelse.  

Med forslaget til ændring af ægteskabsloven foreslås det endvidere, at der ind-
føres et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for præster, 
imamer, forkyndere og tilsvarende embedsindehavere i trossamfund uden for 
folkekirken, der ønsker vielsesbemyndigelse.  

Ved kursets afslutning skal de pågældende underskrive en løfteerklæring om at 
ville overholde dansk lovgivning. 

Forslaget giver desuden mulighed for, at en person kan fritages for at deltage i 
kurset, såfremt vedkommende kan dokumentere en tilsvarende relevant viden.   

Kurset skal finansieres gennem brugerbetaling.   

Det er hensigten, at forslaget skal fremsættes i Folketingets åbningsuge (uge 
40, onsdag den 5. oktober 2016).  
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Såfremt der er bemærkninger til lovforslaget, bedes de indsendt til Kirkemini-
steriet til e-postadressen: km@km.dk 

Høringsfristen er 19. august 2016, kl. 12.00. 

 

Der vil senere komme en høring om et lovforslag om ændring af udlændingelo-
ven. Dette lovforslag vil omfatte den del af aftalen, der vedrører kursuskrav til 
udenlandske forkyndere, der søger om forlængelse af opholdstilladelsen i med-
før af udlændingelovens § 9 f, uanset om de ønsker vielsesbemyndigelse eller 
ej.  

 

Med venlig hilsen 

 

Lena Petersen 

Fuldmægtig 


