Høringsvar vedr. forslag til Lov om
ændring af lov om ægteskabs
indgåelse og opløsning.

København. den 18. august 2016

Til Kirkeministeriet.
Frederiksholms Kanal
København K
km@km.dk

Grundtvigsk Forum har som høringspart vedr. forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs
Vedr.:og opløsning følgende bemærkninger:
indgåelse
1: Grundtvigsk Forum er ikke afvisende i forhold til at stilles et lovfæstet krav om decorum til
vielsesbemyndigede religiøse forkyndere uden for folkekirken, såfremt dette krav ikke adskiller sig
fra det krav om decorum, der stilles andre, der har fået tildelt vielsesmyndighed i det danske
samfund, herunder folkekirkens præster.
Som vielsesbemyndiget optræder man på statens vegne, hvorfor staten må kunne stille krav til den
vielsesbemyndiget om offentligt at optræde i overensstemmelse med dansk lovgivning.
2: Lovforslaget vil indføre et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for
religiøse forkyndere. Det er betænkeligt, at dette kursus kun skal gælde for religiøse forkyndere
uden for folkekirken. Kurset bør gælde alle i det danske samfund, der får tildelt vielsesmyndighed.
3: Endelig vil lovforslaget indføre, at der ved kursets afslutning skal underskrives en løfteerklæring
om at ville overholde dansk lovgivning. Det er svært at se, at kravet om løfteerklæringer ikke er
andet end symbolsk, eftersom erklæringen ikke er juridisk bindende. Endelig er det betænkeligt, at
løfteerklæringen alene skal gælde de religiøse forkyndere uden for folkekirken, der får tildelt
vielsesmyndighed. Vi foreslår derfor, at kravet om løfteerklæring tages ud af lovforslaget.
Grundtvigsk Forum kan således tilslutte sig, at der stilles et lovfæstet krav om decorum overfor
vielsesbemyndigede religiøse forkyndere. Det er samtidig vigtigt, at dette krav sammen med krav
om obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre, samt krav om løfteerklæring om at
ville overholde dansk lovgivning, ikke adskiller sig fra krav, der stilles andre i det danske samfund
med samme myndighed.
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