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Kirkeministeriet, Folketinget og Dronningen
Folketinget er folkekirkens øverste lovgivende myndighed på alle områder, og de kirkelige love vedtages
hér efter samme regler som andre love. I praksis
udviser Folketinget dog i langt de fleste tilfælde en vis
skønsomhed, når det behandler kirkelige anliggender. Derfor har Folketinget overladt et vigtigt indre
kirkeligt område til Dronningen: Efter indstilling fra
kirkeministeren foretager Dronningen f.eks. autorise-
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