
sþ. 760. Nefndarálit
um till. til þál. um endurskoðun gildandi lagaákvæða um kirkjuleg málefni.

Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd hefur athugað tillöguna og lítur svo á, að enda þótt hin
gömlu og úreltu ákvæði hamli ekki starfi kirkjunnar svo vitað sé, þá sé þó fylli-
lega tímabært að hefja þá endurskoðun, sem um ræðir Í tillögunni. Á hitt getur
nefndin ekki fallizt, að hraða beri endurskoðuninni, svo að henni verði lokið fyrir
næsta Alþingi. Til þess er tíminn allt of skammur. Allsherjarnefnd leitaði álits
biskups um tillöguna, og mælir hann með samþykkt hennar með nokkurri breyt-
ingu. Álit biskups fylgir hér með. Nefndin mælir þVÍ með, að tillagan verði sam-
þykkt með eftirfarandi

1. Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta endurskoða (ill eldri gild-

andi lagaákvæði um málefni kirkjunnar, þannig að þau verði færð í einn
lagabálk, er síðan verði lagður fyrir Alþingi að lokinni endurskoðun.

2. Fyrirsögn tillögunnar verði:
Tillaga til þingsályktunar mn endurskoðun eldri gildandi lagaákvæða um

kirkjuleg málefni.
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Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis hefur með bréfi, dags. 16. þ. m., sent mér
til umsagnar þingsályktunartillögu um endurskoðun lagaákvæða um kirkjuleg
málefni.

Ég er flutningsmanni þakklátur fyrir að hafa borið fram þessa tillögu. Eins
og hann réttilega tekur fram í greinargerð, eru fyrirmæli um kirkjuleg mál mjög
á víð og dreif og ýmis þeirra gömul og úrelt bæði að formi og efni. Af þessu leiðir,
að oft getur verið örðugt að átta sig á, hvað séu gildandi lög um ýmislegt varðandi
kirkjuna.

Hefur oft á undanförnum árum, bæði á synodus og á héraðsfundum. verið
vakið máls á því, að mesta nauðsyn væri á að gera hina kirkjulegu löggjöf ein-
faldari og skýrari og gefa hana síðan út sérprentaða.

Þe ss vegna er það bæði mér og að ég hygg öllum prestum og sóknarnefndum
landsins gleðiefni, að tillaga þessi er komin fram, og vænti ég þess, að hún hljóti
góðar undirtektir á Alþingi.

Hitt er aftur álitamál, hvort rétt muni eða heppilegt að steypa allri hinni kirkju-
legu löggjöf saman í einn lagabálk. Ég hygg, að það mundi reynast bæði umfangs-
mikið og ekki alls kostar heppilegt. Virðist mér og ekki nein knýjandi ástæða vera
fyrir hendi til þess að endurskoða sérstaklega hina yngri löggjöf um kirkjumál.

Hins vegar tel ég, að brýna nauðsyn beri til að setja hið allra fyrsta lög um
þessi atriði sérstaklega:
1. Skyldur og réttindi presta og prófasta.
2. Kirkjur og kirkjueignir.
3. Stjórn safnaðarmála.
4. Utanþjóðkirkjumenn.

Væru samdir og samþykktir ~'tarlegir lagabálkar um þessi efni, hygg ég, að
kirkjulöggjöfin væri þar með orðin sæmilega heil steypt og skýr, og jafnframt
mundu þá falla úr gildi flest eða öll þau gömlu lagaákvæði, sem flutningsmaður
tillögunnar getur í greinargerð sinni.

Í samræmi við það, sem hér að framan er sagt, leyfi l'g mér að mæla eindregið
með þVÍ, að þingsályktunartillagan á þingskjali 188 verði samþykkt þannig breytt:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta þegar hefja endurskoðun gild-
andi lagaákvæða um kirkjumál í því skyni að gera þá löggjöf heilsteyptari og
skýrari, og verði lagabálkur um þessi efni lagður fyrir næsta Alþingi.

Sigurgeir Sigurðsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.


