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Fredericia, den 18. august 2016 
 
Att.  
Kirkeministeriet 
Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
 
 
 

Høringssvar fra Indre Mission vedr. forslag til lov om ændring af lov om 
ægteskabs indgåelse og opløsning (Decorumkrav og obligatorisk kursus i 
dansk familieret, frihed og folkestyre) 
 
Indre Missions Hovedbestyrelse takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslager, der 
blev sendt til høring den 1. juli 2016 (i det tilsendte høringsbrev er anført 1. juni, som vi betragter som en 
tastefejl). 

 
Overordnede bemærkninger 
I Enighedspapiret, der blev fremlagt sidst i maj, hilser vi flere dele velkommen. Vi har forståelse for, at 
politikere har set sig nødsaget til at forholde sig til en konkret problemstilling i det danske samfund, og vi 
finder det positivt jf. lovforslaget, at embedsindehavere af vielsesbemyndigelse bliver underlagt samme 
lovgrundlag, uanset om embedsindehaveren er præst i folkekirken eller i et trossamfund uden for 
folkekirken. Hermed ønskes at sikre en parallelitet til de krav, der i dag gælder for folkekirkens præster. 
Vi bemærker i øvrigt positivt, at ”aftaleparterne er enige om, at der fortsat skal være stor rummelighed til at 
mene, hvad man vil, og at der skal være plads til forskellige trossamfund i Danmark”, som det er anført i 
høringsbrevet. 
 
Samtidig ønsker vi at gøre opmærksom på, at visse og væsentlige dele i Enighedspapiret efter vores opfat-
telse er katastrofal symbolpolitik. Den kan nok anvendes mod en tiltænkt gruppe (radikale imamer m.fl.), 
men aftalen risikerer samtidig at kaste mistænkelighedens skær og stigmatisering over al religion og religiøs aktivitet. I 
det lys kan den understøtte en beskæmmende glidebane præget af en herskende samfundstendens, hvor 
man begrænser religionsfriheden og marginaliserer visse grupper og mindretal. 
Når det gælder lovforslaget, har virkningen af at fratage en person vielsesmyndighed kun begrænset effekt 
på den pågældendes forkyndelse. At en person fratages vielsesmyndighed, har ingen betydning for den 
pågældendes mulighed for fortsat at virke som forkynder, og der er sjældent sammenhæng mellem vielse 
og den forkyndelse, som det er hensigten at ramme. Det er således et inadækvat middel, som får større 
skadevirkning for kristne forkyndere, som der ikke er noget påviseligt behov for at ramme, end for de 
imamer, man åbenbart ønsker at gribe ind over for. Ved at bruge ordet ”had” uden nærmere definition kan 
lovforslaget få den konsekvens, at det rammer kirkelige bevægelser og kristne trossamfund, der i mere end 
hundrede år har bidraget positivt til det danske samfund. 
 
Vi tilslutter os i øvrigt den overordnede vurdering, som Luthersk Mission m.fl. har afgivet i deres høringssvar. 
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Bemærkninger og anbefalinger til lovforslaget 
Vi finder det legitimt at skabe ligestilling mellem folkekirkens præster og andre personer med vielsesmyn-
dighed angående et decorumkrav og kendskab til dansk lovgivning. Såfremt det indføres ved lov, bør det 
derfor være en reel ligestilling. I det lys skal vores anbefalinger forstås.  
  
Angående lovforslaget § 16 stk. 3-4 (se bem. 2.1, s. 3-6) vedr. decorumkrav for præster, imamer, forkyndere 
eller tilsvarende embedsindehaver i trossamfund uden for folkekirken 

• Lovforslaget om at lovfæste decorumkravet (værdighedskravet) kan anses rimeligt i forhold til 
udøvelse af civil myndighed. Dermed indføres et retsgrundlag for ved et eventuelt brud på 
decorum at kunne fratage vielsesbemyndigelse. Det er dog i bemærkningerne ikke helt tydeligt, om 
et anerkendt trossamfund kan miste denne myndighed, hvis vielsesbemyndigelsen fratages en person i 
det pågældende trossamfund (jf. s. 3: ”Et af initiativerne i aftalen angår fratagelse af offentlig aner-
kendelse). Vi anbefaler en klargøring herom i bemærkningerne.  

• Vi foreslår en tydeliggørelse af, at en eventuel fratagelse af vielsesbemyndigelsen på grundlag af 
overtrædelse af decorum kun vil høre til undtagelserne. I bem. Afsnit 2.1.3 (s. 6) er det anført, at en 
overtrædelse må bero på en konkret vurdering, og der lægges en ”afgørende vægt på den praksis, 
der gennem tiden er udviklet vedrørende decorumkrav i forhold til folkekirkens præster”. 
Derfor anbefaler vi en nærmere præcisering af, hvilke decorum-forhold, som kan føre til en sådan 
fritagelse. 

• På s. 3 er nævnt: ”… at der skal kunne trækkes en grænse, når der er tale om autoriteter i et religiøst 
læresamfund, som udviser en adfærd, der undergraver danske love og understøtter parallelle retsopfattel-
ser” (vores fremhævelse). 
Vi foreslår en nærmere præcisering af de to kursiverede begreber ”undergraver danske love” og 
”understøtter parallelle retsopfattelser”, da det ikke tydeligt fremgår ellers i bemærkningerne, og en 
klargøring af dette forhold i bemærkningerne, hvordan dette kan blive et decorum-spørgsmål. Bedst 
vil dog være, at sætningen helt udgår af bemærkningerne. 

 
Angående lovforslaget § 16 stk. 5 (se bem. 2.2, s. 6-8) vedr. obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og 
folkestyre 

• For så vidt ser vi ikke problemer i at indføre et sådant kursus for den, der skal udføre offentlig myn-
dighed, men så må det understøttes med en endnu tydeliggøre ligestilling i forhold til folkekirkens præster. 

• Vi anbefaler, at kurset gennemføres på Pastoralseminaret sammen med dets kursister. Det vil 
skabe en lighed ift. krav og indhold, hvad enten det gælder præster i folkekirken eller i trossamfund 
uden for folkekirken. Endvidere bør andre offentlige personer med vielsesbemyndigelse (fx kom-
munale giftefogeder) også være underlagt krav om et sådant kursus, ellers er der reelt tale om større 
krav til religiøse sammenhænge og personer med vielsesbemyndigelse – og dermed egentlig 
diskrimination. Kursus må kunne tilrettelægges sådan, at eksterne kursister kan deltage. 

• Vi anbefaler, at kurset er gratis (jf. forrige punkt). Hvis folkekirkens præster får kurset betalt af 
offentlige midler jf. tildeling af SU til Pastoralseminariets kursister, så bør det også gælde for alle 
andre, hvis der skal være en reel ligestilling mellem personer (og anerkendte trossamfund) inden 
for og uden for folkekirken; en brugerbetaling vil være forskelsbehandling. Det vil være forbundet 
med få ekstraomkostninger at have nogle andre deltagere end Pastoralseminarets kursister. 
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• Vi anbefaler, at fritagelse for deltagelse i kurset sker ved dokumenteret kendskab til lovgiv-
ningen m.v. og ikke blot sker undtagelsesvist ud fra en dokumenteret eksamen (jf. s. 8 afsnit 5-6). 
Ansøgere til vielsesbemyndigelse kan have en lang erhvervserfaring, hvor der er arbejdet med den 
opgældende lovgivning. Disse ansøgere bør ligestilles – og derfor foreslår vi denne anbefaling i 
bemærkningerne. 

  
Angående lovforslaget § 16 stk. 6 (se bem. 2.1, s. 8-9) vedr. løfteerklæring 

• Med et lovfæstet decorumkrav mener vi, at det overflødiggør lovforslagets krav om at underskrive 
en løfteerklæring med det indhold, som fremgår at bem. 2.3.2 (s. 9). 

• Vi anbefaler derfor en løfteerklæring med samme ordlyd, som folkekirkens præster: ”Jeg lover på 
ære og samvittighed, at jeg vil overholde den danske lovgivning og hermed de regler og forskrifter, der vedrø-
rer den borgerlige side af de kirkelige handlinger” – som ligger i forlængelse af præsteløftet om ”… sam-
vittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten 
vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver” (jf. decorumkravet). 
Hermed fastholdes en reel ligestilling med folkekirkens præster, og dermed vil en vurdering og 
eventuel konsekvens af brud på decorumkravet blive behandlet på samme vilkår, uanset om 
bruddet på decorumkravet er udøvet af en embedsindehaver/præst i folkekirken eller i et 
trossamfund uden for folkekirken. 

• Vi anbefaler, at man sletter ”i sit virke som forkynder” i forslagets lovtekst (§ 16 stk. 6). Hermed 
tydeliggøres, at man ikke har til hensigt at regulere den pågældende vielsesbemyndiges forkyndel-
se, og at man med lovforslaget stiller såvel religiøse ledere/forkyndere i og uden for folkekirken på 
lige fod med civile, der er godkendt til at varetage vielsesbemyndigelsen. Ved udeladelse af denne 
bestemmelse i lovteksten tilkendegives mere klart forkyndelsesfriheden, og man kommer heller 
ikke på kant med grundlovens § 67 og den materielle beskyttelse af religionsfriheden. Endvidere vil 
det også imødekomme de bekymringer og overvejelser, som vi har påpeget på i andet afsnit under 
”overordnede bemærkninger” i begyndelsen af dette høringssvar. 
 

 
Med venlig hilsen og 

på vegne af Indre Mission i Danmark 
 
 

Hans-Ole Bækgaard   Jens Medom Madsen 
formand    generalsekretær 


