
Kære Mads Christoffersen

Tak for din e-mail af 19. maj 2017 og vores telefonsamtale den 29. maj 2017 
om det obligatoriske kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. 

Med dette brev vil jeg forsøge at udrede eventuelle misforståelser og give dig 
en uddybende forklaring på det gældende regelsæt. 

Som du er bekendt med, indgik den daværende V-regering, 
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en aftale 
den 31. maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere. Et af 
initiativerne angik fratagelse af offentlig anerkendelse. 

Aftalen udmøntede sig blandt andet i lovforslag L30 - Forslag til lov om 
ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, som blev vedtaget ved 
Lov nr. 1729 af 27. december 2016 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse 
og opløsning. Loven vedrører dekorumkrav (værdighedskrav) til religiøse 
forkyndere i trossamfund uden for folkekirken, obligatorisk kursus i dansk 
familieret, frihed og folkestyre for disse forkyndere og underskrivelse af 
løfteerklæring.

Af lovens § 16, stk. 5, fremgår det, at tildeling af vielsesbemyndigelse skal 
betinges af, at præsten i et anerkendt eller godkendt trossamfund, inden 6 
måneder efter meddelelse af vielsesbemyndigelse gennemfører et kursus i 
dansk familieret, frihed og folkestyre. Kurset er således obligatorisk for 
religiøse forkyndere i trossamfund uden for folkekirken, der ønsker 
vielsesbemyndigelse. Religiøse forkyndere, der ikke søger om 
vielsesbemyndigelse, vil ikke blive omfattet af ægteskabslovens krav om at 
deltage i et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. 

Det er tanken med loven, at alle præster, imamer, rabbinere m.v., der ønsker 
vielsesbemyndigelse, skal gennemføre det nye obligatoriske kursus i dansk 
familieret, frihed og folkestyre. 

De nye regler er trådt i kraft den 1. april 2017. Reglerne finder dog ikke 
anvendelse for personer, som inden lovens ikrafttræden har indgivet 
ansøgning om vielsesbemyndigelse, jf. ændringslovens § 2. 
Overgangsbestemmelsen indebærer, at kravet om deltagelse i kursus i dansk 
familieret, frihed og folkestyre samt underskrivelse af løfteerklæringen ved 
kursets afslutning er obligatorisk for religiøse forkyndere i trossamfund uden 
for folkekirken, der søger om vielsesbemyndigelse efter 1. april 2017. 
Vielsesforrettere, der inden 1. april 2017 har søgt om eller fået en stående 
vielsesbemyndigelse, er derfor ikke omfattet af det nye kursuskrav, medmindre 
de pågældende skal gennemgå et kursus i medfør af den hidtil gældende § 9 f, 
stk. 5, i udlændingeloven.
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For så vidt angår fritagelse for kurset, giver loven mulighed for, at præsten kan 
blive fritaget for kurset, ”hvis præsten har et tilsvarende dokumenteret 
kendskab til dansk familieret, frihed og folkestyre”. Af bemærkningerne til 
loven fremgår, at dette f.eks. kan være tilfældet, hvis den pågældende har 
gennemført undervisning på pastoralseminaret eller har afsluttet en dansk 
uddannelse som BA.jur., cand.jur. eller socialrådgiver. Anden erfaring end de 
nævnte uddannelser vil således også rent undtagelsesvist kunne føre til 
fritagelse. Det er dog vigtigt at understrege, at der kun rent undtagelsesvis skal 
ske fritagelse for at deltage i kurset, jf. lovforslagets bemærkninger og 
kirkeministerens besvarelse af den 12. december 2016 på KIU L 30 – spg. 46.

Kirkeministeren skal i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om kurset –
herunder om fritagelsesmuligheden. Loven giver dog ikke mulighed for, at der 
kan fastsættes en generel fritagelsesmulighed for præster, der tidligere har haft 
ad hoc vielsesbemyndigelse eller en nu ophørt stående vielsesbemyndigelse, og 
som i visse tilfælde har en årelang erfaring med at forrette vielser med 
borgerlig gyldighed. 

Fritagelse vil skulle ske på baggrund af en konkret vurdering i den enkelte sag.   

Det skal i den forbindelse understreges, at kurset kun skal gennemføres en 
gang. De præster, som søger om en ad-hoc vielsesbemyndigelse efter den 1. 
april 2017, har således mulighed for at søge om yderligere ad-hoc 
vielsesbemyndigelse eller stående vielsesbemyndigelse uden endnu engang at 
skulle deltage i kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre. Ved gentagne 
ansøgninger om vielsesbemyndigelse vil ansøger derfor kunne nøjes med at 
fremlægge kursusbeviset som dokumentation for, at kursuskravet er opfyldt. 
Dette gælder også, hvis om ansøgeren har gennemført kurset som forkynder i 
et trossamfund/en menighed og nu er flyttet til et andet trossamfund/en anden 
menighed. 

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at Kirkeministeriet fortsat drøfter udformning af 
den konkrete bekendtgørelse om kursus med Udlændige- og 
Integrationsministeriet, ligesom ministerierne er i gang med at overveje 
konkrete kursusudbydere. Ministeriet håber at afslutte disse drøftelser i løbet 
af august måned, og du er velkommen til at kontakt mig for at få en status på 
drøftelserne.  

Ansøgninger om vielsesbemyndigelse, der er modtaget efter den 1. april 2017, 
er løbende blevet ekspederet, og ministeriet vil være opmærksom på at 
orientere de pågældende, når tidspunktet for det første kursus kendes. 

Med venlig hilsen

Pernille Esdahl


