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Folkekirkens indre anliggender 

 – gældende ret, praksis og afgrænsning 

 

 

Gældende ret 

Traditionelt anses ritualer, gudtjenesteordningen, bibeloversættelse og salme-
bøger for at høre til det, der betegnes som folkekirkens indre anliggender. Her-
udover regnes også tilsynet med de gejstlige dele af præsternes embedsførelse, 
det vil sige forkyndelsen og forvaltningen af sakramenterne, til folkekirkens 
indre anliggender. 

I gældende ret sondres der ikke mellem folkekirkens indre og ydre anliggen-
der. Det skal forstås således, at det i almindelighed antages, at folkekirkens 
indre anliggender ikke er unddraget lovgivningsmagtens kompetence. Folke-
kirkens øverste beslutningsorganer udgøres af Folketinget og regeringen. 

Folkekirken har ikke et organ i form af fx et kirkeråd, som har besluttende 
myndighed eller vetoret i forhold til Folketingets eller regeringens beslutnin-
ger. 

Folketingets adgang til at vedtage love om kirkelige anliggender er alene be-
grænset af udtrykkelige og klart normative grundlovsbestemmelser som fx 
grundlovens § 4: 

§ 4. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og under-
støttes som sådan af staten.  

Den evangelisk-lutherske lære er ikke nævnt i grundloven, men er forudsat 
som de skrifter, der er opregnet i Danske Lov 2. bog, kapitel 1: Bibelen, de tre 
oldkirkelige trosbekendelser, Den augsburgske Konfession og Luthers lille Ka-
tekismus. 

Som konsekvens af bestemmelsen er Folketinget afskåret fra at lovgive om 
folkekirken på en måde, der er i strid med den evangelisk-lutherske bekendel-
se1. 

Af grundlovens § 66 fremgår: 

§ 66. Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.  

I sammenhæng med indførelsen af religionsfriheden var det tanken under for-
beredelserne af grundloven af 1849 at indføre en vis kirkelig frihed i forhold til 
statsmyndighederne. Dette skulle ske ved en kirkeforfatning, hvor folkekirken 

                                                             
1 Grundloven siger intet om bekendelsesskrifternes nærmere forståelse, altså om de 
skal udlægges bogstaveligt eller ud fra en friere fortolkning. Henset til bekendelses-
skrifternes historiske karakter, må det antages, at en nærmere fortolkning må ske på 
baggrund af såvel en teologisk tradition som den aktuelle kontekst. 
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skulle etableres med et vist niveau af repræsentativt selvstyre angående folke-
kirkens forhold. 

Grundlovens § 66 er imidlertid aldrig blevet udmøntet i en forfatning. I dag har 
bestemmelsen næppe andet indhold end et krav om, at folkekirkens styrelses-
forhold skal reguleres ved lov. 

I praksis er der lovgivet om menighedsråd, provstiudvalg, stiftsudvalg m.v., 
men der er også lovgivet om forhold, der kan falde ind under begrebet folke-
kirkens indre anliggender.  

Et eksempel er den såkaldte ”Lex Vaalse” fra 1917, hvorefter en sognepræst 
blev indsat i et embede uden kollats fra biskoppen, og hvor tilsynet med præ-
sten for så vidt angik præsteembedet, sakramenternes forvaltning og sjælesor-
gen blev overført fra biskoppen til kirkeministeren. 

Lovgivningen fra 1947/1948 om kvinders adgang til at søge præstestillinger og 
om adgang for biskopper til fritagelse i visse tilfælde for at føre tilsyn med en 
menighed og dennes præster er et andet eksempel.  

Et tredje eksempel er loven om domstolsbehandling af gejstlige læresager fra 
1992. Loven finder anvendelse på sager, der indbringes for præsteretten eller 
bisperetten med påstand om, at en præst, provst eller biskop i forkyndelsen 
eller på anden lignende måde har tilsidesat den danske folkekirkes bekendel-
sesgrundlag (læresager). Ifølge loven behandles læresager ved de almindelige 
domstole, der tiltrædes af teologisk sagkyndige. 

Lovgiver har imidlertid udvist betydelig tilbageholdenhed over for at tage stil-
ling til folkekirkens indre kirkelige anliggender. Derfor har Folketinget fx aldrig 
beskæftiget sig med liturgiske spørgsmål – gudstjenestens ordning m.v. 

Siden 1849 har det været overladt til regeringen ved ressortministeren, nu 
ministeren for ligestilling og kirke, at stå for reguleringen af folkekirkens indre 
anliggender i det omfang det er nødvendigt at regulere dem. 

Reguleringen sker gennem kongelige anordninger eller kongelige resolutioner, 
der udstedes efter ministerens indstilling og på ministerens ansvar. Ministeren 
kan uden at inddrage Folketinget udstede bindende retsregler om kirkelige 
indre anliggender. 

Ministerens udøver sin kompetence i kraft af en forfatningssædvane, der 
stammer fra overgangen fra enevælden til demokratiske forfatningsforhold i 
1849. 

Denne forfatningssædvane har ikke grundlovskraft, hvilket indebærer, at Fol-
ketinget til enhver tid kan beslutte at lovgive på disse områder.2 

Som eksempler på den retlige regulering i medfør af denne forfatningssædvane 
kan nævnes, at der ved kongelig resolution er autoriseret bibeloversættelser, 

                                                             
2 Se for en anden opfattelse: Lisbeth Christoffersen: ”Hvem bestemmer i folkekirken”, 
Lov & Ret, Advokatsamfundet, september 2004, 14. årgang nr. 5, s. 9. 
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salmebog og ritualer for dåb, nadver i hjemmet, vielse3, kirkelig velsignelse af 
borgerligt indgået ægteskab og jordpåkastelse samt for bispevielse, kirkeindvi-
else, præstevielse og provsteindsættelse. 

Der er også ved kongelig anordning fastsat bestemmelser om dåb, konfirmation 
og indledende konfirmationsforberedelse. 

Ministeren for ligestilling og kirke har altså kompetence til at regulere anlig-
gende, der traditionelt betragtes som folkekirkens indre anliggender. 

Det er fra lovgivers side en klar forudsætning, at ministeren gør brug af sin 
kompetence. Det skyldes, at en retlig regulering af de nævnte områder anses 
for at være nødvendig, for at folkekirken kan fungere, og at Folketinget hidtil 
selv har afstået fra at lovgive på disse områder. 

Praksis 

Ministerens kompetence til at regulere folkekirkens indre anliggender udøves i 
praksis ved, at ministeren gennem Kabinettet forelægger indstillinger til Dron-
ningens underskrift. 

Indstillingen indeholder en kort sagsfremstilling underskrevet af ministeren 
med forslag til en ekspedition, som underskrives af Dronningen. For kongelige 
anordningers vedkommende vil disse være forsynet med ministerens kontra-
signatur.  

Der er ikke fastlagt regler om proceduren, som fører frem til en indstilling, idet 
fremgangsmåden hviler på en tradition. 

I praksis vil sager om folkekirkens indre anliggender, der afgøres ved kongelig 
resolution eller anordning, have været drøftet med biskopperne og, forinden 
disse drøftelser finder sted, oftest også have været genstand for et udvalgsar-
bejde. Og ofte vil sager have været genstand for omfattende høringer. 

Der er ikke nogen kirkelig instans, fx en særligt udpeget biskop, biskopperne i 
fællesskab eller andre, som har krav på at medvirke ved udformningen af reg-
ler på disse områder, eller som selv kan producere, ændre eller dispensere fra 
egentlige retsregler. 

Der findes ingen regler for, i hvilket omfang ministeren er forpligtet til at følge 
forslag fra udvalg, arbejdsgrupper og kommissioner. 

Skiftende ministre har imidlertid siden 1849 generelt udvist stor skønsomhed 
og været tilbageholdende med at regulere de indre kirkelige anliggender. Mini-
sterens kompetence til at regulere folkekirkens indre anliggender er derfor 
blevet udøvet på grundlag af indstillinger fra biskopper eller i form af rådgiv-
ning i form af betænkninger fra udvalg, arbejdsgrupper eller kommissioner 
med deltagelse af biskopper og andre teologisk sagkyndige. 

Enhver minister forvalter derfor sin kompetence i lyset af den aktuelle kon-
tekst, herunder den konkrete sags karakter. 

                                                             
3 Senest er der ved kongelig resolution af 12. juni 2012 autoriseret ritualer for hen-
holdsvis vielse og kirkelig velsignelse af borgeligt indgået ægteskab for to af samme 
køn. 
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I relation til de udvalgsarbejder, som ministeren sætter i gang med henblik på 
en nærmere undersøgelse af en sag, har ministeren lejlighed til at bedømme og 
kommentere arbejdet, når det er afsluttet, og der skal tages stilling til, hvad der 
videre skal ske, men ministeren er ikke bundet af de forslag, som et udvalg 
fremlægger. 

Selv om ingen kirkelige instanser formelt har krav på at blive inddraget ved 
reguleringen af folkekirkens indre anliggender, er realiteten den, at ministeren 
altid rådfører sig med biskopperne.   

Som medlem af regeringen er ministeren underlagt de parlamentariske spille-
regler, hvilket blandt andet indebærer, at det stående folketingsudvalg (Kirke-
udvalget) og folketingsmedlemmerne kan stille spørgsmål til ministeren. In-
denfor ministerens ressort kan der stilles spørgsmål til ministeren om såvel 
indre som ydre anliggender. 

 

Afgrænsning 

At der efter gældende ret ikke sondres mellem folkekirkens indre og ydre an-
liggender udelukker ikke, at der meningsfuldt kan tales om folkekirkens indre 
anliggender.  

En drøftelse af hvilke(t) organ(er), der eventuelt skal tillægges den kompetence 
vedrørende folkekirkens indre anliggender, som i dag tilkommer ministeren, 
må tage udgangspunkt i en metode, som er egnet til at skabe retlig klarhed 
over, hvilke anliggender som hører til de indre kirkelige. Formålet med en klar 
juridisk metode er således at skabe et grundlag for en måde, hvorpå de rele-
vante opgaver kan udskilles, således at en kompetencediskussion kan ske på en 
meningsfuld måde. Sagt på en anden måde: For at kunne drøfte, hvem der 
eventuelt skal have kompetencen vedrørende folkekirkens indre anliggender, 
er det nødvendigt at vide, hvilke anliggender der konkret er tale om.  

Som anført er der intet principielt til hinder for, at Folketing og regering kan 
gribe regulerende og bestemmende ind i alle dele af folkekirkens religiøse 
praksis, alene med den begrænsning, som fremgår af grundlovens § 4, at regu-
leringen må ske indenfor den evangelisk-lutherske læres rammer. 

Og som nævnt blev grundlovens § 66, løftebestemmelsen om en kirkeforfat-
ning, aldrig opfyldt. 

Folkekirken som trossamfund er ikke omfattet af den beskyttelse mod stats-
magten, som trossamfundene udenfor folkekirken nyder jf. grundlovens § 67:  

§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den 
måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller fo-
retages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.  

Tilsyneladende er der ikke megen indre sammenhæng mellem grundlovens § 
66 og § 67 bortset fra, at de begge vedrører religiøse forhold.  

Grundlovens § 66 omhandler de organisatoriske og kompetencemæssige for-
hold for folkekirken, mens § 67 vedrører beskyttelsen af trosfriheden for alle 
borgere og trossamfund. Ikke desto mindre kan man i § 67 og den fortolkning 
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og praksis, som knytter sig til bestemmelsen, finde klare og stærke holdepunk-
ter for at løse det folkekirkelige spørgsmål om afgrænsningen af de indre anlig-
gender. 

Grundlovens § 67 stadfæster princippet om religionsfrihed. Bestemmelsen 
beskytter den religiøse praksis i den forstand, at reguleringen, tilrettelæggelsen 
og udøvelsen af denne praksis er uden for statsmagtens rækkevidde, så længe 
den ikke strider mod sædeligheden eller den offentlige orden, det vil sige mod 
samfundets almindelige retsforskrifter. Denne selvbestemmelsesret er kernen i 
religionsfrihedens princip, således som det er udformet i grundloven. 

Retsvirkningen af grundlovens § 67 er meget betydningsfuld og afgørende. 
Hvis man er inden for den religiøse praksis’ område, vil det være grundlovs-
stridigt af statsmagtens organer at gribe ind. Er man uden for, eller foreligger 
der noget retsstridigt, kan staten derimod gribe ind. På den baggrund er det 
meget vigtigt at kunne fastslå med præcision, hvor langt dette for staten urørli-
ge område strækker sig. Eller med andre ord hvorledes det, der overfor er be-
tegnet som trossamfundenes ”religiøse praksis”, nærmere afgrænses. 

Sammenfattende kan man med henvisning til grundlovens forarbejder, den 
statsforfatningsretlige litteratur samt domstolenes og myndighedernes praksis 
sige, at den særlige beskyttelse i grundlovens § 67 først og fremmest tager sigte 
på de egentlige kultiske handlinger (bøn, gudstjeneste m.v.). Hertil kommer en 
række aktiviteter, som efter omstændighederne kan udgøre de nødvendige 
praktiske forudsætninger for de kultiske og rituelle handlingers udøvelse, fx 
opførelse eller indretning af kirker, templer, klostre m.v., uddannelse og ud-
pegning af præster og andre religiøse embedsindehavere, udformning af sal-
mebøger eller tilsvarende, etc.  

Derimod falder aktiviteter af almindelig karakter som fx drift af skoler, hospita-
ler, sociale institutioner, klubber for unge eller ældre, etc. uden for beskyttel-
sen efter § 67, uanset at disse aktiviteter udøves på et religiøst grundlag og 
med et religiøst sigte. 

Det værnede område i grundlovens § 67 kan betegnes som trossamfundenes 
”indre anliggender”, og omvendt kan folkekirkens indre anliggender betegnes 
som dens ”religiøse praksis”. På den baggrund kan koblingen mellem de to be-
stemmelser tjene til en retlig forståelse af folkekirkens indre anliggender.  

 


