Da den tidligere kirkeminister, Birthe Rønn Hornbech, i et ’fortættet’ 23. februarsamrådsmøde på Christiansborg i 2012, udæskende opfordrede den lovtekniske afdeling i
justitsministeriet til at give den daværende regering ’en lærestreg’ – så henviste hun til, at
der var foretaget en (som hun udtrykte det) ’eklatant fejl’… d.v.s. ’en fejltagelse af horrible
karakter’… med hensyn til lovudkastet L 105 og L 106 om indførelse af kirkelige,
homoseksuelle vielser.
”Forslagets forhold til grundloven mangler at blive omtalt i lovens bemærkninger,
hvilket er en påbudt forpligtelse,” erklærede hun.
Det forhold, som den, jurakyndige, tidligere kirkeminister omtalte, er ’en ganske bestemt
rubrik’, som skal udfyldes bagerst i et hvilket som helst lovforslags bemærkninger. Ligesom
når borgerne skal udfylde deres selvangivelser, kan man ikke bare ’springe en rubrik over’,
hvis man har det dårligt med det tal, der skal stå i rubrikken. Hvis borgeren f.eks. ikke har
nogen indtægt at opgive, må han ikke af den grund lade rubrikken stå ubesvaret. Den skal
besvares! Borgeren kan heller ikke, fordi han ikke bryder sig om skattemyndighedernes
nærgående spørgsmål forsøge ’at fjerne rubrikken’. Dette er imidlertid sket (ikke kun med
det ene – men med begge ministeriers lovforslag), hvor lovudkastets forhold til andre
begreber er blevet korrekt besvaret … kun det meget nødvendige hensyn til grundloven
er udeladt. Ja, rubrikken om grundloven er simpelthen fjernet!
Spørgsmålet melder sig: Har der i ministerierne bag lukkede døre været talt om, at ’det dér
med grundlovens forhold til kirkelige homovielser (§ 4) springer vi over’. Hvis det her
skete, er ’noget mere’ end ’lovsjusk’, så nærmer det sig en kriminel handling!
Folketingsmedlemmer er nemlig selv uløseligt bundet til at overholde grundloven (§ 32, stk.
7), og hvis der ligger en direkte planlagt strategi bag ’udeladelsen’, så er det ikke længere
borgernes ’almenvel’, som de ansvarlige politikere har haft på hjerte. Så er det deres egen
partipolitiske, ligestillingsideologiske plan, som de (hensynsløst) har gennemført. ’Et skjult
statskup¨’… kan man sige, og dermed ikke længere en sag, som er Højesteret
uvedkommende.
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