
    

Ved samrådet i Folketingets Kirkeudvalg den 10. december 2014 ønskede ud-
valget en drøftelse af følgende spørgsmål: 

”Ministeren bedes orientere udvalget i et kommende samråd, om præsters pligt 
til at vie homoseksuelle par og transseksuelle par, herunder også evt. pligt til at 
ægtevie par, hvor den ene person har gennemgået juridisk kønsskifte?” 

Under samrådet den 10. december 2014 blev der rejst spørgsmål om forholdet 
mellem ændringen i CPR-loven og den lovfæstede ret, som præster i folkekir-
ken har til at undlade at vie par af samme køn, og jeg gav tilsagn, om at ville bi-
drage til at undersøge forarbejderne til ændringen i CPR-loven. 

I den anledning kan jeg oplyse, at Justitsministeriet har oplyst, at det nævnte 
spørgsmål om forholdet mellem ændringen i CPR-loven og den lovfæstede ret, 
som præster i folkekirken har til at undlade at vie par af samme køn, ikke ses at 
have været drøftet i arbejdsgruppen, ikke er omtalt i rapporten fra arbejds-
gruppen om juridisk kønsskifte og heller ikke er nævnt i bemærkningerne til 
lovforslaget, der hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Endvidere har jeg på baggrund af drøftelserne i samrådet bedt Københavns bi-
skop om på vegne af biskopperne at tilkendegive, hvorvidt en præst i folkekir-
ken, der mener ikke at kunne eller burde foretage en vielse af et par, hvor den 
ene har foretaget juridisk kønsskifte således, at de pågældendes personnumre 
viser, at der er tale om et par af forskelligt køn, med henvisning til religiøse 
grunde vil kunne forvente at blive fritaget for at foretage vielsen. 

Til udvalgets orientering vedlægger jeg biskoppens svar af 4. februar 2015.  

Hvis der som følge af ændringen i CPR-loven om juridisk kønsskifte skulle op-
stå konkrete problemer for par, der ønsker kirkelig vielse ved en præst i folke-
kirken, vil jeg drøfte sagen med biskopperne. 
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