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Efni: Umsögn um frumvarp til jaröalaga

Vísað er til bréfs landbúnaðamefndar, dags. 1. apríl sl., þar sem gefinn er kostur 
á að veita umsögn um frumvarp til jarðalaga og ábúðarlaga. I umsögn um 
frumvarp til ábúðarlaga, sem veitt er samhliða þessari umsögn segir m.a:

“.... hefur Þjóðkirkjan sennilega umsvifamestu jarðaumsýslu með höndum hér á 
landi að undanskildu ríkinu. Einkum er um að ræða umsýslu prestssetursjarða, 
en þær eru í flestum tilvikum setnar af starfsfmönnum kirkjunnar, þ.e. 
sóknarprestum. Ábúðarlögin varða því kirkjuna miklu bæði frá hlið 
jarðareiganda en einnig a f sjónarhóli ábúenda”.

Þessi ábending er áréttuð hér og á hún einnig við um frumvarp þetta að 
jarðalögum, að breyttu breytanda.

Frumvarp þetta felur um margt í sér verulegar umbætur á gildandi réttarreglum.

Eigi að síður eru verulegir annmarkar á því að mati kirkjunnar og er hvatt til 
þess að það verði endurskoðað í samræmi við athugasemdir þessar.

Felld er niður hugtakanotkunin “kirkjujarðir” sem er í gildandi lögum. Það 
verður að telja miður því hugtakið á sér bæði langa hefð og er mjög lýsandi um 
tiltekinn flokk jarða. Hugtakið vísar til þess að jörðin hafl verið í eigu 
kirkjunnar og staðið undir þjónustu hennar um aldir. Eftir að samningar ríkis og 
kirkju um kirkjueignir og launagreiðslur var gerður er ljóst að flestar 
kirkjujarðir eru eign ríkisins, nema þær sem hafa verið seldar öðrum aðilum á 
lögmætan hátt eða ráðstafað með öðrum hætti. Sama gildir um hugtakið 
kristljárjarðir, sem er að finna í núgildandi jarðalögum, en hætt er við að 
ríkisvaldið seilist til yfirráða yfir þeim ef hugtakið fellur úr lögum.
Síðar í athugasemdum þessum eru færð rök fyrir því að sérstakar reglur eigi að 
gilda um þær kirkjujarðir, þar sem kirkja og/eða kirkjugarður er, einkum vegna 
hagsmuna kirkjunnar og garðsins og er því eðlilegt og haganlegt af þeirri 
ástæðu að viðhalda hugtakinu. Þá lýsir hugtakið uppruna jarðarinnar og styður 
þannig að varðveislu upplýsinga um jörðina og sögu hennar. Hugtakið er víða 
notað í fræðiritum, skrám og öðrum heimildum og væri slæmt að fella það 
niður úr lagamáli.
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Þá er nauðsynlegt að setja sérstök ákvæði um prestssetursjarðimar enda gilda 
sérlög um þær og sérstök sjónarmið eins og fyrr segir. Þannig kemur ekki til 
álita að skilgreina þær sem ríkisjarðir eins og orðalag athugasemda með 
frumvarpinu gerir ráð fyrir. Prestssetursjarðir tilheyra Þjóðkirkjunni og hefur 
ríkisvaldið ekki eignarráð yfir þeim. Hugsanlega væri unnt að bæta við 3. gr. 
ákvæði er segði að um prestssetur gildi sérlög sem ganga framar ákvæðum 
jarðalaganna ef á milli skilur.

Þá er nauðsynlegt eins og fyrr segir að tryggja rétt kirkju og kirkjugarðs 
gagnvart eiganda kirkjujarðarinnar hvort sem um ríki eða annan aðila er að 
ræða. M.a. þarf að huga að því að hæfilegt land sé umhverfis garð og kirkju og 
möguleikar á stækkun ef þörf krefur. Þá þarf að tryggja umferðarrétt og 
jafnframt að umgengni sé sómasamleg. Sama gæti átt við ef safnastarfsemi fer 
fram eða önnur viðlíka ferða- eða menningarþjónusta. Kemur jafnvel til álita að 
mæla fyrir um sérstaka málsmeðferð um þetta. Því ert treyst að sá metnaður sé 
ríkjandi að tryggt sé að kirkjustaðir þjóðarinnar séu til sóma og vel hirtir.

í frumvarpinu er hugtakið “veðbókarvottorð” notað. Þykir rétt að benda á að í 
þinglýsingalögum nr. 39/1978 er þetta almennt nefnt þinglýsingarvottorð en 
síður veðbókarvottorð þótt það hugtak komi vissulega fyrir.

Um einstök ákvæði frumvarpsins:

2. gr. Því er mótmælt, eins og áður hefur komið fram, að jarðeignir 
Þjóðkirkjunnar séu skilgreindar sem ríkisjarðir eins og virðist mega ráða af 
ákvæði þessu. Skal sérstaklega vísað til álitsgerðar kirkjueignanefndar sem 
dóms- og kirkjumálaráðherra skipaði 1982, en nefndinni var falið að “gera 
könnun á því hverjar kirkjueignir haji verið frá  jyrri tíð og tilþessa dags, hver 
staða þeirra hafl verið að lögum og hvernig háttað hafi verið ráðstöfun á 
þ e i m Meginniðurstaða nefndarinnar er sú að 'jarðeignir sem kirkjur hafa átt 
og eigi hafa verið seldar frá  þeim með lögmœtri heimild eða gengið undan 
þeim með öðrum sambœrilegum hœtti eru enn kirkjueignir. Þar er þ v í ekki um 
ríkiseignir að rœða, enda þótt á síðari árum hafi hins vegar gætt nokkurrar 
tilhneigingar íþ á  átt að telja eignirþessar með ríkisjörðum". Að fengnu áliti 
nefndarinnar skipuðu ríkið og kirkjan hvor sína viðræðunefnd til að ná 
samkomulagi um hver framtíðarskipan kirkjueigna ætti að vera á grundvelli 
niðurstöðu nefndarinnar. Nefndir þessar náðu samkomulagi um kirkjujarðir og 
launagreiðslur, oft nefnt “kirkjujarðasamningurinn”, árið 1997. Með 
samningnum eignaðist ríkið kirkjujarðir og tókst á hendur skuldbindingu um að 
greiða laun presta og tiltekinna annarra starfsmanna kirkjunnar. Eftir er að ljúka 
samningum um prestssetur og hafa viðræður milli ríkis og kirkju staðið yfir um 
allangt skeið. Samkvæmt þessu er ljóst að ríkið hefur viðurkennt að kirkjujarðir 
og prestssetur voru eign Þjóðkirkjunnar og byggist samkomulagið á þeim 
skilningi af beggja hálfu.
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Samkvæmt þessu er því ekki unnt að fella jarðeignir kirkjunnar undir hugtakið 
“ríkisjörð”. Því er treyst að landbúnaðarnefnd eða landbúnaðarráðherra breyti 
frumvarpinu að þessu leyti. Má nefna þann möguleika að bæta við 
skilgreininguna “ríkisjörð” í ákvæðinu orðunum: að undanskildum jarðeignum  
kirkjunnar

9. gr. Heimildarákvæði þetta þykir mjög almennt orðað og er spurning hvort 
ekki þurfi skýrari fyrirmæli um jafn íþyngjandi stjórnvaldsathöfn eins og 
eignarnám er.

14. gr. Athuga þarf hvort þetta samræmist 4. gr. frumvarps til ábúðarlaga.

16. gr. Það er álitamál hvort heppilegt sé að landbúnaðarráðuneytið annist um 
gerð jarðaskrár. Lagt er til að hlutlausum aðila verði falin þessi skráning eða 
a.m.k. að tryggt verði að hagsmunaaðilar eigi þess kost að andmæla skráningu 
og fá úr réttmæti hennar skorið á einfaldan og ódýran hátt.

IV. kafli 32. gr. -  38. gr. Ákvæði þessa kafla um forkaupsrétt fela í sér 
umtalsverða takmörkun á rétti jarðareiganda til frjálsrar sölu ekki hvað síst 32. 
gr. um forkaupsrétt ábúanda. Það varðar kirkjuna miklu að ekki sé þrengt um of 
að sölumöguleikum, enda geta takmarkanir af þessu tagi leitt til þess að færri 
tilboð koma fram ef fyrirhugað er að selja eign og ekki er unnt að gera sér grein 
fyrir raunverulegu markaðsvirði jarðar eða jarðarhluta. Þótt 36. gr. 
frumvarpsins veiti aðilum vissa vernd er sú leið sem þar er boðið upp á, þ.e. 
mat dómkvaddra matsmanna, kostnaðarsöm og tefur framgang sölunnnar og 
getur þar af leiðandi valdið jarðareiganda tjóni. Lagt er til, til að taka af allan 
vafa að bætt sé nýjum tölulið 3. tölulið, við 37. gr. svohljóðandi: Um ráðstöfun 
jarða er að ræða sem fylgja embœtti eða starfi þ. á m. prestssetursjarðir.
Þá er álitamál hvort 2. mgr. 33. gr. samræmist nægilega vel 34. og 35. gr 
frumvarps til ábúðarlaga, þ.e.. í þeim ákvæðum er gert ráð fyrir tiltölulega 
frjálsum samningslokum aðilja, en hér virðist vera dregið úr því svo um munar. 
Jarðareigandi, sem segir ábúanda upp á grundvelli ábúðarlaga, virðist geta átt á 
hættu að ábúandi eignist forkaupsrétt sem enn dregur úr verðgildi jarðarinnar. 
Eingöngu vanefndir ábúandans leysa jarðareigandann undan þeirri kvöð.

39. gr. Árétta ber framanritaðar athugasemdir um stöðu jarðeigna kirkjunnar og 
því er að sjálfsögðu mótmælt að landbúnaðarráðuneytið geti á grundvelli þessa 
ákvæðis farið með forræði einhverra jarðeigna kirkjunnar nema um það sé 
samið milli ríkis og kirkju.

fjuðmundur Þór Guðmundsson lögfr. 
Framkvæmdastjóri Kirkjuráðs
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