PRESSEMEDDELELSE
300 BORGERE MOD STATEN I HØJESTERETSSAG DEN 16-MARTS

To ministre blev i dec. 2013 af 300 borgere i foreningen ’Med Grundlov skal Land
bygges’ og en række medlemmer af folkekirken stævnet for at få domstolens ord for,
at loven, der i sommeren 2012 gav mulighed for, at to personer af samme køn kan
vies i folkekirken, samt at autorisationen af det af bisperne udfærdigede vielsesritual
erklæres ugyldigt. De 300 borgeres centrale synspunkt ved Højesteret d. 16. marts
2017, er, at den pågældende lov strider mod to af Grundlovens bestemmelser (§ 66 og
§ 4). Grundlovsfædrene har for mere end 150 år siden en gang for alle fastslået, at
’enevældens tid er forbi!
Højesteretssagen er funderet på borgernes påstand, at Grundlovens § 66 med fem ord
klargør, at den grundlovsgivende rigsforsamling i 1849 ville, at kirken ikke længere
skulle være ’en kongeledet kirke’ – en statskirke – som den var på enevældens tid.
Denne grundlovens korteste bestemmelse lyder i sin ordknaphed således:
”Folkekirkens forfatning ordnes ved lov” (§ 66). Grundlovens 4. paragraf erklærer, at
’Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes (ikke
undermineres) som sådan af staten’.
Af borgernes søgsmål fremgår, at ’når en kirkeminister på en regerings vegne tvinger
en fuldstændig teologisk ændring af den evangelisk-lutherske kirkes læremæssige
grundlag ned over hovedet på et kollegium af biskopper, der ikke enigt godtager en
sådan ændring af flere tusind års teologiske forståelse af ægteskabets karakter, så er
der tale om ’at lovgive i modstrid med grundlovens 4. paragraf om folkekirkens
teologiske grundlag og indre forhold’.
Det pointeres, at sagen ikke søger at foranledige en hetz på en gruppe af samfundets
borgere. ”Folketinget og regeringen har vedtaget at ligestille bryllupspar, uanset
hvordan de er sammensat kønsmæssigt, og her kan kirken kun på det alvorligste
advare mod en sådan udvikling,” udtaler grundlovsforeningens formand, Johny Noer,
og slutter: ”Men i samme øjeblik, disse par træder over kirkens tærskel for at lade sig
ægtevie foran alteret, befinder de sig ikke længere i en snæver, borgerlig kontekst
men i en sammenhæng, hvor et vielsesritual bør være udfærdiget efter, hvad et
ægteskab betyder ud fra kirkens bekendelsesskrifter!”
Med hensyn til borgernes yderligere argumentation henvises til de mere end et halvt
hundrede
’Notater’,
som
averteres
på
forsiden
af
hjemmesiden
’medgrundlovskallandbygges.dk’. (Telefonisk henvendelse: Johny Noer, tlf. 30 15 38
68).

