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Dato: 29. maj 2007 

 

Folketinget har i skrivelse af 3. maj 2007 (ad B 76) udbedt sig min besvarelse af følgende 

spørgsmål nr. 5: 

 

Spørgsmål nr. 5: 
”Vil ministeren yde teknisk bistand til udformning af ændringsforslag til 

ægteskabslovgivningen, hvorefter homoseksuelle får mulighed for at indgå ægteskab ved 

kirkelig og borgerlig vielse, dog således at folkekirken selv kan træffe beslutning om, 
hvorvidt en præst ønsker at vie homoseksuelle?” 

 

Svar: 
Jeg er indstillet på at yde lovteknisk bistand til udformning af ændringsforslag til 

ægteskabslovgivningen. Til brug herfor vil jeg gerne anmode om en nærmere præcisering 

af indholdet af ændringsforslaget i form af følgende:  

 

• Skal ændringsforslaget omfatte homoseksuelle, eller er det tilstrækkeligt, at der er 

tale om to af samme køn? Det bemærkes i den forbindelse, at lov om registreret 

partnerskab ikke er forbeholdt homoseksuelle.  

 

• Omfatter anmodningen ligeledes bistand til at ændre retsvirkningerne, sådan at to 

personer af samme køn (homoseksuelle?) er omfattet af de samme retsvirkninger 

som to af forskelligt køn, der indgår ægteskab? Forskellen på retsvirkningerne i 

den gældende lovgivning er omtalt i besvarelsen af spørgsmål nr. 2.  

 

• I § 5, stk. 3, i lov om registreret partnerskab indeholder en bestemmelse, der – 

under visse omstændigheder – giver mulighed for, at et registreret partnerskab, 

der er indgået her i landet, også kan opløses her, selvom betingelserne i 

retsplejeloven ikke er opfyldt. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at parter, 

der bor i et land, der ikke har en lovgivning om registreret partnerskab, der svarer 
til den danske, kan få et registrerede partnerskab opløst i Danmark. Skal det være 

muligt at opløse ægteskaber mellem personer af samme køn i samme omfang, 

som det i dag er muligt at opløse registrerede partnerskaber?    

 

• For så vidt angår spørgsmålet om muligheden for kirkelig vielse er der så alene 

tale om kirkelig vielse i Folkekirken, eller omfatter det også de anerkendte og 

godkendte trossamfund? 
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2. 

 

 

 

• Det bedes i øvrigt præciseret, hvem der skal beslutte, om præster i Folkekirken 

(og evt. de øvrige trossamfund) skal vie to personer af samme køn 

 
1. Er det hele det pågældende trossamfund (Folkekirken), der svarer enten ja 

eller nej til generelt at vie to personer af samme køn? 

2. Eller er det menighedsrådet, der beslutter, at man i den pågældende menighed 
ikke vil vie to personer af samme køn? 

3. Eller er det den enkelte præst, der bestemmer, om han/hun vil vie to personer 
af samme køn? 
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