Ministeransvarlighedsloven, der blev indført i 1964 som en konsekvens af den
daværende grønlandsministers ’ufyldestgørende og vildledende oplysninger’ til
folketinget i forbindelse med grønlandsskibets forlis med 95 omkomne – er kommet i
en pressemeddelelse sendt til mediernes dagsorden i forbindelse med en
højesteretssag d. 16. marts 2017. Hvis Højesteret nemlig indtager en anden stilling
over for de 300 sagsøgende borgeres stævning af staten (med påstand om
grundlovsbrud (vedr. indførelse af et homovielsesritual i folkekirken) end landsretten,
så er der ifølge denne ’særlige lov’ om ministrenes ansvar flere af folketingets
lovgivere – ja, adskillige af kirkens gejstlige ledere, som kan ’komme i fedtfadet’.
Loven siger: ”Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler såvel
enhver minister, der har medunderskrevet, som ministre, der på anden måde
har medvirket til beslutningens tilblivelse” (! 4). – Dette vil (helt konkret) betyde,
at da den daværende kirkeminister, Manu Sareen, d. 12. juni 2012 opfyldte sin
fornemme ministerpligt ved frimodigt at træde frem for landets dronning for at få
majestætens underskrift på autorisationen af de ritualer, som skulle anvendes ved
homoseksuelle bryllupper i kirken, så var han ikke ’ene-ansvarlig’ for denne
handling. – Nej, de ministre og gejstlige myndighedspersoner (bl.a. Københavns
biskop, Peter Skov-Jakobsen, som ’har medvirket’ til lovens iværksættelse) kan ifølge
den omtalte bestemmelse også blive stillet til regnskab. I en bekendtgørelse nr. 544 af
13. juni 2012 skriver den daværende kirkeminister (triumferende): ”Det har behaget
Hendes Majestæt, Dronningen, at autorisere de i bilagene anførte ritualer til brug i
den danske folkekirke (journal nr. 61879/12). Ministeren fortsætter (’opløftet’): ”Til
dronningens orientering er ministerens anmodning til majestæten vedlagt
materialesamlingen s. 176. dok. Nr. 61804/12.” Dette dokument viser bl.a.
dronningens egenhændige underskrift – og ved siden af ministerens ’kontrasignatur’.
Ansvaret for én af dronningen underskrevet beslutning påhviler… vil da kunne
anføre yderligere en række navne. Blandt disse Københavns biskop…
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