
Ed. 274:. Frumvarp til laga [93. mál]
um kirkjuþing og kirkjuráð íslenzku þjóðkirkjunnar.

(Eftir 2. umr. í Ed.)

1. gr.
Kirkjuþing íslenzku þjóðkirkjunnar skal halda í Reykjavík annað hvert ár,

að jafnaði i októbermánuði. Það skal ekki eiga lengri setu en tvær vikur.

2. gr.
Kjörnir eru 15 kirkjuþíngsmenn, 14 í 7 kjördæmum og 1 af guðfræðideild Há-

skóla íslands. Enn fremur eiga sæti á kirkjuþingi biskup og kirkjumálaráðherra.
Kjördæmin eru þessi:

1. Reykjavikurprófastsdæmi.
2. Kjalarness-, Mýra-, Borgarfjarðar- og Snæfellsnessprófastsdæmi.
3. Dala-, Barðastrandar-, Vestur-ísafjarðar- og Norður-ísafjarðarprófastsdæmi.
4. Stranda-, Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi.
5. Eyjafjarðar-, Suður-Þingeyjar- og Norður-Þingeyjarprófastsdæmi.
6. Norður-Múla-, Suður-Múla- og Austur-Skaftafellsprófastsdæmi.
7. Vestur-Skaftafells-, Rangárvalla- og Árnessprófastsdæmi.

3. gr.
í hverju þessara kjördæma eru kosnir tveir kirkjuþingsmenn, prestur og

leikmaður.

4. gr.
Prófastur og prestar, sem ábyrgð hafa á prestakalli, innan hvers kjördæmis,

kjósa úr sínum hópi einn kirkjuþingsmann fyrir kjördæmið og tvo varamenn.
Kennarar guðfræðideildar háskólans kjósa lll' sínum hópi einn kirkjuþingsmann
og einn til vara.

5. gr.
Sóknarnefndarmenn og safnaðarfulltrúar hvers kjördæmis kjósa úr sinum

hópi einn kirkjuþingsmann fyrir kjördæmið og tvo varamenn.

6. gr.
Kjörstjórn skipa: biskup, og er hann formaður hennar, einn maður tilnefndur

af kirkjuráði, og lögfræðingur tilnefndur af kirkjumálaráðherra.

7. gr.
Kjörstjórn sendir í 1. viku aprílmánaðar þeim, er kosningarrétt hafa, nauðsyn-

leg kjörgögn: auðan kjörseðil, óutanáritað umslag, eyðublað fyrir yfirlýsingu kjós-
anda um það, að hann hafi kosið, og umslag með utanáskrift kjörstjórnar. Kjós-
andi ritar nafn þess, sem hann vill kjósa, svo og nöfn 1. og 2. varamanns, á seðilinn,
setur hann í óutanáritaða umslagið og lokar því, lítfyllir eyðublaðið og undirritar
og sendir síðan allt í áprentaða umslaginu til kjörstjórnar i ábyrgðarpósti.

Kjörgögn til presta og leikmanna skulu vera sín með hvorum lit. Leiðbeining
fylgi um það, hvernig kosningin skuli framkvæmd. Kjörgögnum til leikmanna
fylgi kjörskrá.

Talning atkvæða fer fram í 1. viku ágústmánaðar.

8. gr.
Kjörstjórn úrskurðar, hverjir eiga kosningarrétt.



9. gr.
Kjörstjórn telur atkvæði og úrskurðar kosningarnar. Réttkjörnir við báðar

kosningarnar eru þeir, sem flest fá atkvæði. Hljóti tveir eða fleiri jöfn atkvæði,
sker hlutkesti úr. Fái sami maður flest atkvæði, bæði sem aðalmaður og vara-
maður, tekur hann sæti aðalmanns.

Kjörstjórn sendir kirkjuþingsmönnum kjörbréf og varamönnum skírteini um
það, að þeir séu 1. og 2. varamaður í því kjördæmi.

10. gr.
Kjörtímabil er 6 ár. Ef kirkjuþingsmaður andast á timabilinu eða getur ekki

sótt kirkjuþing, taka varamenn þess kjördæmis við eftir röð.

ll. gr.
Kærur út af kosningu til kirkjuþings skulu sendar kjörstjórn eigi siðar en svo,

að komnar séu i hendur henni áður en kirkjuþing kemur næst saman. Leggur
hún þær fyrir kirkjuþing á fyrsta fundi þess. Kirkjuþing úrskurðar með atkvæða-
greiðslu, hvort kosning skuli tekin gild, og skal úrskurði lokið eigi siðar en á
3. fundi þess.

12. gr.
Biskup er forseti kirkjuþings. Auk þess kýs þingið sér þegar upphafi fyrsta

fundar 1. og 2. varaforseta og tvo skrifara.

13. gr.
Kirkjuþingsmenn fá greidda úr ríkissjóði dagpeninga og ferðakostnað. Kýs

kirkjuþingið þriggja manna þingfararkaupsnefnd, sem endurskoðar reikninga
kirkjuþingsmanna, en kirkjumálaráðherra úrskurðar þá og ákveður upphæð
dagpeninga.

14. gr.
Kirkjuþing hefur ráðgjafaratkvæði og tillögurétt um öll þau mál, er kirkju,

klerka stétt og söfnuði landsins varða og heyra undir verksvið löggjafarvaldsins
eða sæta forsetaúrskurði. Það hefur og rétt til þess að gera samþykktir um innri
málefni kirkjunnar, guðsþjónustu, helgisiði, fermingar, veitingu sakrarnenta og
önnur slík. Þær samþykktir eru þó eigi bindandi, fyrr en þær hafa hlotið samþykki
kirkjuráðs, prestastefnu og biskups.

15. gr.
Kirkjuráð skipa 5 menn, biskup landsins og 4 menn kjörnir af kirkjuþingi, og

skulu tveir þeirra a. m. k. vera guðfræðingar. Það kýs og jafnmarga varamenn. Kjör-
tímabil kirkjuráðsmanna er hið sama og kirkjuþingsmanna. Kosning í kirkjuráð fer
jafnan fram, er hið fyrsta kirkjuþing að afstöðnum kosningum kemur saman.

16. gr.
Verkefni kirkjuráðs er að vinna að eflingu íslenzkrar kristni og styðja að trúar-

og menningaráhrifum þjóðkirkjunnar. Það skal vera biskupi til aðstoðar og full-
tingis um að koma fram þeim málum, er kirkjuþing hefur samþykkt.

Kirkjuráð annast undirbúning þeirra mála, er það kýs að leggja fyrir kirkju-
þing hverju sinni. Hafa og kirkjuráðsmenn rétt til að sækja fundi kirkjuþings og
taka þar til máls, en hafa eigi atkvæðisrétt, nema þeir séu jafnframt þingfulltrúar.

Kirkjuráð hefur ráðstöfunarvald yfir prestakallasjóði, svo og því fé öðru,
sem veitt er til frjálsrar kirkjulegrar starfsemi, samkvæmt þeim ákvæðum, sem
fjárveitingarvaldið setur hvert sinn, enn fremur því fé, er kirkjuráði kann að vera
falin ráðstöfun á af kirkjuþingi eða öðrum aðilum.

17. gr.
Biskup er sjálfkjörinn forseti kirkjuráðs. Hann kallar kirkjuráð saman til

funda, þegar þurfa þykir eða þegar tveir kirkjuráðsmenn óska þess, og eigi sjaldnar
en einu sinni á ári.

Kirkjuráðsmenn fá greiddan framlagðan kostnað og aðstoð eftir reikningi, er
kirkjumálaráðuneytið úrskurðar.

18. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá jafnframt numin úr gildi lög um kirkju-

ráð frá 6. júlí 1931.


