
Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk minff@minff.dk 

Folketingets Retsudvalg   

 

 
 

 

 
 

Dato: 19. september 2007 

 

Folketingets Retsudvalg har i skrivelse af 21. juni 2007  (ad B 76) udbedt sig min besva-

relse af følgende spørgsmål nr. 8: 

 

Spørgsmål nr. 8: 
”I forlængelse af ministerens svar på spørgsmål 5 bedes ministeren yde teknisk bistand til 

udformning ændringsforslag til ægteskabslovgivningen, hvorefter to personer af samme 

køn får mulighed for at indgå ægteskab, således at alle ægtepar stilles lige, det vil sige at 
alle ægtepar pålægges samme pligter og nyder samme rettigheder. Bistanden skal således 

omfatte retsvirkningerne, sådan at to personer af samme køn er omfattet af de samme 

retsvirkninger som to af forskelligt køn. Ved udformningen af ændringsforslaget opfor-
dres til, at der ikke bruges termerne hetero- og homoseksualitet, så der ikke fokuseres på 

seksualitet.  

 

Med hensyn til opløsning af ægteskabet skal det være muligt at opløse ægteskaber mel-

lem personer af samme køn i samme omfang, som det i dag er muligt at opløse registrere-

de partnerskaber.  

 

For så vidt angår trossamfund, så skal ændringsforslaget omfatte alle anerkendte og god-

kendte trossamfund, hvor det skal være den enkelte præst, der bestemmer, om han/hun vil 
vie to personer af samme køn.”  

 

Endeligt svar: 
Ved min besvarelse af spørgsmål nr. 3 den 13. august 2007 oplyste jeg, at jeg ville vende 

tilbage til sagen, når der forelå et udkast til bestemmelser, hvorefter reglerne om kirkelig 

vielse, herunder lysning og mægling ved præst, i lov om ægteskabs indgåelse og opløs-
ning ikke skal finde anvendelse, når den enkelte præst ikke ønsker at vie to personer af 

samme køn.     

 

Familiestyrelsen har i samarbejde med Kirkeministeriet udarbejdet sådanne bestemmelser 

om kirkelig vielse. Bestemmelserne er indarbejdet i vedlagte reviderede notat af 7. sep-

tember 2007 om indførelse af ægteskab mellem to personer af samme køn. 

 

Jeg kan henholde mig til notatet.  

 
Jeg skal endvidere gøre opmærksom på, at regeringen, som tidligere nævnt, fortsat ikke 

kan støtte forslaget.  

 
 

 

Carina Christensen 

                       

  /Charlotte Meibom 
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