Den 23. feb. 2012 kl. 15.00 fandt en begivenhed sted i udvalgsværelse nr. 2-080 i
regeringspalæet i København, som Højesteret d. 17. marts 2017 bør tage med i sine
overvejelser. Et uundgåeligt ’clash’ mellem to kirkeministre (’den nuværende’ og den
forhenværende) kunne på den februardag for åbent tæppe følges på Folketingets tv-kanal.
Baggrunden var en artikel, som ’den forhenværende’, Birthe Rønn Hornbech, havde skrevet
et par uger forinden i Kristeligt Dagblad (10. feb. 2012) hvori hun havde affyret følgende
bredside mod den (på det tidspunkt) ’nuværende’ Manu Sareen (citat): ’En regering har pligt
til i et lovforslag at gøre rede for (dets forhold) til de spørgsmål, som grundloven rejser’.
Artiklen fortsætter: ”Dette er ikke sket i udkastet til lov om ægteskab for homoseksuelle
i kirken.” Artiklen slutter: ”Det er en eklatant fejl, som justitsministeriets lovafdeling bør
belære regeringen om.”
Ved det omtalte samrådsmøde skærpedes tonefaldet, og det fremgik af den bidende
ordveksling, at lovforslagene L 105 og L 106 faktisk måtte betragtes som værende behæftet
med en så ’himmelråbende mangel’, at en gennemførelse af lovudkastet måtte betragtes som
en overtrædelse i sig selv.
Dersom nemlig et forslag skal ophøjes til lov, skal det forinden til (citat) ’lovteknisk
revision i justitsministeriets lovafdeling’. Derefter skal det i lovforslagets bemærkninger
meddeles, hvorledes lovudkastet forholder sig til grundloven. I det aktuelle tilfælde
måtte det provokerende lovforslags relevans til grundlovens 4. paragraf nøje beskrives – det
vil sige, at forslaget om ægteskab mellem par af samme køn og dets anspændte forhold til
kirkens lære og bekendelsesskrifter absolut måtte belyses… altså en sag, som Højesteret
burde anmodes om at se nærmere på i midten af marts 2017. Spørgsmålet er enkelt: Var de
to ministerier, som fremlagde dette kontroversielle forslag allerede i den måde, hvorpå de
gjorde det, at betragte som lovovertrædere? Vil de syv dommere (dersom de tager dette
spørgsmål op til overvejelse) se sagen fra dens synsvinkel i marts 2017? Hvis ministrene
kendes skyldige i en lovgivning, der fører til grundlovsbrud, kan det blive dem en dyr
historie!
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