PRESSEMEDDELELSE

BORGERNE TABTE SAGEN
Tirsdag, d. 28. juni kl. 10:00 blev kendelsen afsagt i en sag, som 300 borgere i december 2014 rejste
mod den danske stat. Borgerne har ikke fået medhold i deres påstand om, at to ministerier har
overtrådt Danmarks Grundlovs 4. paragraf ved at indføre et ritual for kirkelige vielser af par af
samme køn. Forfatningens 4. bestemmelse består af 14 ord, som over to perioder bragte dommerne i
en samlet betænkningstid på yderligere 90 dage, før de i dag kunne lade hammeren falde til fordel
for staten.
Den omstridte grundlovsparagraf lyder sådan: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske
folkekirke og understøttes som sådan af staten.”
Formanden for foreningen ’Med Grundlov skal Land bygges’, journalisten og prædikanten, Johny
Noer, kommenterer udfaldet af dommen med følgende:
I november 2013 mødtes 300 borgere på Pottemagerens Hus i Midtjylland for at stifte en forening,
der som eneste formålsparagraf have ’forsvaret af Danmarks Grundlov – især den 4. paragraf’.
Dette ’forsvar’ har nu udkæmpet et slag om en første skanse. Dette slag er tabt og denne skanse
faldt i modstandernes hænder. Den næste bastion bliver at bringe denne vigtige sag videre til
Højesteret, hvor der vil blive kastet et skarpere lys på den grundlovstekst, som striden står om. Det
er en skæbnetime for Danmark, hvorvidt det danske retssystem vil anerkende det egentlige og
præcise indhold i den danske, kristne grundlovsparagraf.
Af dommernes 37 sides præmisser fremgår det, at dommerne understreger, at den danske folkekirke
blot er et statsligt organ (som f.eks. statsbanerne eller sundhedsvæsenet) – og derfor er undergivet
folketingets almagt, som dermed må betragtes som kirkens øverste synode. Hertil erklærer
adskillige juridiske kommentatorer, at DSB og Sundhedsvæsenet ’drives af staten’ – men kirken
som et selvstændigt trossamfund ’understøttes’ af staten. Dommerne gør det også klart, at (citat):
det er ’kompetente personer’ og organer som har indført ritualet om kirkelige vielser. Hertil svarer
de sagsøgende borgere, at kirkeministeren skal aldrig, aldrig, være kirkens ærkebiskop. Derfor
bereder man sig nu på yderligere opbakning om højesteretssagen.

