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komudagur I Y . S- 20oH

Fyrir hönd þjóðkirkjunnar/kirkjuráðs er hér með óskað eftir að 
finmvörp um ábúðarlög og jarðalög, sem fyrir liggja, fái nánari umfjöllun 
og er þar vísað til umsagna framkvæmdarstjóra Kirkjuráðs frá 21. apríl til 
landbúnaðamefiidar Alþingis.

Ef ekki er hægt að verða við því eru hér með lagðar fram tiliögur 
um breytingar á fyrirliggjandi frumvarpi til jarðalaga, þskj. 1194 / 783. 
máli., með örstuttum greinargerðum.

1. Niður falli í 2.gr. frumvarpsins, neðarlega á fyrstu síðu orðin: “opinberra
stofnana og opinberra sjóða”

Greinargerð.
Ekki er hægt að hafa þess skilgreiningu með þessum hætti og því siður að miða við 

greinargerðina með orðalaginu: “Rikisjörðum hefur verið skipt í þjóðjarðir og kirkjujarðir en 
meðal þeirra eru enn fremur starfandi prestssetur” !

Kirkjujarðir og prestssetur (prestssetursjarðir) eru sitt hvað, sbr. meðfylgjandi 
fylgiskjal, svonefht kirkjujarðasamkomulag, staðfest með lögum nr. 78/1997. Kirkjujarðir 
voru i umsjá kirkjumálaráðuneytis, en prestssetur i umsjá annarra ráðuneyta til 1993, þegar 
prestssetrasjóður tók við umsjón flestra setinna prestssetra með lögum nr. 137/1993.
Prestssetrasjóð er ekki hægt að skilgreina sem “opinberan” og ekki heldur sem eiganda 
prestssetranna, þvi hvert prestssetur er beneficium,/sjálfseignarstofiiun, sem ríkið og 
þjóðkirkjan eiga eftir að gera samkomulag um með tilliti til eignarréttarstöðu og uppgjörs.

Ef tilvitnun lagagreinarinnar á við aðrar opinberar stofiianir og opinbera sjóði, þá er 
spurt hveijar eða hvaða, sem ríkið er þá ekki beint eignaraðili að eða þá sérlög taka til?

2. Við bætist nýr kafli á undan kaflanum um ættaróðul:
VIII. KAFLI 

Sértækar jarðeignir 
48. gr.

Kirkjujarðir, prestssetur, kristíjárjarðir og fátækrajarðir halda 
réttarstöðu sinni eins og lög kveða á um, með sínum kvoðum og skuldbindingum.

Sé sóknarkirkja á viðkomandi jörð, fylgir einnig sú kvöð að henni og 
kirkjugarði fylgi nægjanlegt land til starfseminnar, ásamt góðu aðgengi og 
umgengni.

Greinargerð.
í kirkjujarðasamkomulaginu 1997 voru kirkjujarðir afhentar ríkinu til eignar á móti 

skuldbindingu um launagreiðsu ákveðins fjölda starfismanna þjóðkirkjunnar.
Ólokið er samningum um prestssetrin og það sem þeim fylgir, milli ríkis og 

þjóðkirkju og því eru þau í dag með hina fomu réttarstöðu beneficium.
Kristfjár- og fátækrajarðir voru á sínum tíma gefiiar með gjafabréfi eða öðrum 

sambæriiegum skuldbindingu til styiictar fátækum og umkomulauiSum og eru þær 
skuldbindingar enn í gildi í dag, sém frumvarp til að því er virðist tæmandi jarðalaga verður 
að geta um.

Við sölu kirkjujarða hefur ekki verið gætt nógu vel að því að setja inn kvaðir 
gangnvart kirkjum i eign sókna á kirkjujörðum. Því er gerð tillaga um þessa málsgrein, sbr. 
t.d. 2. gr. kirkjujarðasamkomulagsins um skuldbindingu ríkisins uín að setja reglur um 
umgengni á kirkjustöðum.

Reykjavík, 14.maí 2004
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Frásögn af fundi nefnda ríkis og kirkju um kirkjujarðir 
í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu 10. janúar 1997.

Mættir eru af hálfu ríkisins Þorsteinn Geirsson, Halldór Ámason, Sveinbjöm Dagfinnsson 
Hjalti Zóphóníasson og Stefán Eiriksson. Af hálfii kirkjunnar eru mættir Þorbjöm Hlynur 
Amason, Þórir Stephqnsen og Halldór Gunnarsson.

Þorsteinn Geirsson setti fundinn. Fyrir fiindinum Iiggja eftirfarandi drög að samkomulagi:

Islenska rikið og þjóðkirkjan gera með sér eftirfarandi 
samkomulag

um kirkjujarðir og launagreiðslur presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar:

1. gr.
Kirkjujarðir og aðrar kirkjueignir sem þeim fylgja, að fratöldum prestssetrum og því sem 

þeim fylgir, eru eign íslenska ríkisins. Andvirði seldra jarða rennur í ríkissjóð. Umsýsla og ráð- 
stöfun umræddra eigna fer eftir gildandi lögum á hveijum tima.

2. gr.
íslenska ríkið skuldbindur sig til þess, á þeim gnmdvelli sem að framan greinir, að greiða 

Iaun presta þjóðkirkjunnar og starfsmanna biskupsembættisins. Þá skuldbindur rikið sig til að 
setja reglur um umgengni á kirkjustöðum.

3. gr.
1. Ríkissjóður greiði laun:

a. Biskups Islands og vígslubiskupa.
b. 138 starfandi presta og prófasta þjóðkirkjunnar.

1 c. 18 starfsmanna biskupsembættisins.
2. Fjölgi skráðum meðlimum þjóðkirkjunnar um 5.000 miðað við íbúaskrá þjóðskrár 1. des- 
■ ember 1996 skuldbindur ríkið sig til að greiða laun 1 prests til viðbótar þvi sem greinir í b-lið 
t 1. mgr. Sama á við um frekari fjölgun. Fækki skráðum meðlimum þjóðkirkjunnar um 5.000

miðað við íbúaskrá þjóðskrár 1. desember 1996 Iaekkar talan i b-lið 1. mgr. um 1. Sama á við 
um frekari fækkun.

3. Fjölgi prestum um 10, sbr. það sem greinir í 1. mgr., skuldbindur rikið sig.til að greiða laun 1 
starfsmanns biskupsstofu til viðbótar þvi sem greinir í c-lið 1. mgr. Sama á við um frekari 
fjölgun. Fækki prestum um 10, sbr. það sem greinir í 2. mgr., lækkar talan í c-lið 1. mgr. um
1. Sama á við um frekari fækkun.

4. Um ráðningar þeirra sem nefndir eru í 1. mgr. fer eftir gildandi lögum,á hverjum tímá.
5. Um greiðslu launa til framangreindra_starfsmanna þjóðkirkjunnar fer éftir lögum um Kjara- 

dóm og kjaranefnd, nr. 120/1992, með áorðnum bre>1ingum, eða lögum um kjarasamninga 
opinberra starfsmanna, nr. 94/1986, með áorðnum breytingum, eftir því sem við getur átt.

6. Greiðslur til kristnisjóðs vegna seldra kirkjujarða falla niður. Þó sk^l rikissjóður greiða ár- 
lega, næstu 8 ár, upphæð er svarar til fastra árslauna l sóknarprests. -.
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4. gr.
Aðilar líta á samkomulag þetta um eignaafhendingu og skuldbindingu sem fiillnaðarupp- 

gjör þeirra vegna þeirra verðmæta sem rikissjóður tók við árið 1907. Aðilar geta óskað eftir 
endurskoðun á 3. gr. samkomulagsins að liðnum 15 árum frá undirritun þess.

5 ' S r -
Samkomulag þetta er gert með f>TÍrvara um samþykki ríkisstjómar og Kirkjuþings, svo og 

samþykki Alþingis á frumvarpi til laga um stöðu, stjóm og starfshætti þjóðkirkjunnar.

Til skýringar vilja fiindarmenn taka fram að með kirkjujörðum er í samkomulagi þessu átt 
við jarðeignir sem kirkjur hafa átt og eigi hafa verið seldar frá þeim með lögmætri heimild eða 
gengið undan þeim með öðrum sambærilegum hætti, og hafa verið í umsjón ríkisins frá árinu 
1907, sbr. lög nr. 46/1907, um laun sóknarpresta, og lög nr. 50/1907, um sölu kirkjujarða, og 
Álitsgerð kirkjueignanefhdar 1984. Með orðalaginu „og aðrar kirkjueignir sem þeim fylgja'' er 
m.a. átt við kirknaítök, réttindi á afréttum o.fl. sem fylgir og fylgja ber umræddum jörðum í 
hveiju tilviki.

Undir þetta samkomulag falla ekki eftirtaldar jarðeignir:
a. Klaustuijarðir: Fram kemur í álitsgerð kirkjueignanefhdar frá 1984 að ekki verði séð að 

íslenska kirkjan eigi nú neina lagalega kröfu til klaustuijarðanna. Engar jarðir í umsjá rikisins 
falla nú undir hugtakið klaustuijarðir.

b. Stólsjarðir: Umræddar jarðir voru seldar kringum aldamótin 1800. Engar jarðir i umsjá rik- 
isins falla nú undir hugtakið stólsjarðir.

c. Prestssetur: Eins og tekið er fram i samkomulaginu þá falla prestssetrin og það sem þeim 
fylgir ekki undir þetta samkomulag. Prestssetrasjóður hefur á höndum umsjón og umsýslu 
umræddra jarða, sbr. lög nr. 137/1993, um prestssetur. Viðræðunefiid kirkjunnar óskar eftir 
þvi að viðræðunefndimar fjalli siðar um eignarréttarstöðu prestssetranna.

d. KristQáijarðir og fátækrajarðir: Eignarréttarstöðu jarða sem falla imdir þessa skilgreiningu er 
ekki á einn veg háttað. Þær eignir sem eru í eigu eða umsjá sveitarfélaga falla ekki undir þetta 
samkomulag. Aðrar kirkjujarðir sem eru með kristfjárkvöðum eða fátækrakvöðum falla undir 
samkomulagið, en með þeim formerkjum þó að sannanlegar kristfjár- eða fátækrakvaðir sem 
á þeim hvila halda gildi sinu. Hreinar krist^ár- eða fatækrajarðir falla ekki undir þetta sam- 
komulag.

Viðræðunefnd kirkjunnar óskar eftir þvi að viðræðunefhdimar starfi áftam og fjalli 
sameiginlega um eignar- og réttarstöðu þjóðkirkjunnar í heild sinni.

í samkomulaginu er fýTÍrv'ari um samþykki rikisstjómar og kirkjuþings, svo og Alþingis, á 
fnimvarpi til laga um stöðu, stjóm og starfshætti þjóðkirkjunnar. Frumvarpið og samkomulag 
þetta verður lagt fýTÍr rikisstjóm 14. janúar n.k. og fsTÍr kirkjuþing sem hefst 21. janúar n.k. í 
frumvarpinu eru ákvæði sem tryggja efnisatriði þessa samkomulags; Kirkjumálaráðherra gerir ráð 
fy-rir að leggja frumvaipið fram á Alþingi á jfirstandandi þingi, að fengnu samþykki ríkisstjómar 
og kirkjuþings á þessu samkomulagi. . -

Fundarmenn eru ^ammála umframangreind drög, og rita nöfii sín því til staðfestingar undir 
fundargerð þessa.

Reykja\ík, lO.jan. 1997.

Þorsteinn Geirsson, Halldór Amason, Sveinbjöm Dagfmnsson, Hjalti Zóphóniasson, Stefán 
Eiríksson, Þorbjöm Hlynur Amason, Halldór Gunnarsson og Þórir Stephensen.
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Samkomiilag íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar 10.1.1997.

Frásögn af fundi nefnda ríkis og kirkju um kirkjujarðir 
i dóms- og kirkjumálaráðuneytinu 10. janúar 1997

M ættir eru a f  hálfu ríkisins Þorsteinn Geirsson, Halldór Á m ason. 
Sveinbjörn Dagflnnsson, Hjalti Zóphóníasson og Stefán Eiríksson. A f  hálfu 
kirkjunnar eru mættir Þorbjörn Hlynur Ámason, Þórir Stephensen og H alldór 
Gunnarsson.

Þorsteinn Geirsson setti fundinn. Fyrir fundinum liggja eftirfarandi drög að 
samkomulagi:

Islenskci rikió og þjóðkirkjcin gera með sér eftirfarandi
samkomulag

um kirkjujarðir og launagreiðslur presta  og starfsmanna þjóðkirkjunnar:

1. gr.
Kirkjujarðir og aðrar kirkjueignir sem þeim fylgja, að frátöldum 

prests.setmm og því sem þeim fvlgir. eru eign íslenska ríkisins. Andvirði seldra 
jarða rennur í ríkissjóð. Umsvsla og ráðstöfun um ræddra eigna fer eftir gildandi 
lögum á hverjum tíma.

2. gr.
íslenska ríkið skuldbindur sig til þess, á þeim grundvelli sem að framan 

greinir, að greiða Iaun presta þjóðkirkjunnar og starfsm anna biskupsembættisins. 
Þá skuldbindur ríkið sig til að setja reglur um umgengni á kirkjustöðum.

3. gr.

1. Ríkissjóður gréiði laun:
a) Biskups íslands og vigslubiskupa.
b) 138 starfandi presta og prófasta þjóðkirkjunnar.
c) 18 starfsm anna biskupsembættisins.

2. Fjölgi skráðum meðlim um  þjóðkirkjunnar um 5.000 miðað við íbúaskrá 
þjóðskrár 1. desem’oer 1996 skuldbindur ríkið sig til að greiða laun 1 prests til 
viðbótar því sem greinir í b-lið 1. mgr. Sama á við um frekari Qölgun. Fækki 
skráðum meðlimum þjóðkirkjunnar um 5.000 miðað við íbúaskrá þjóðskrár 1. 
desem ber 1996 lækkar talan í b-lið 1. mgr. um 1. Sama á við um frekari fækkun.

3. Fjölgi prestum um 10 sbr. það sem greinir í 1. mgr. skuldbindur ríkið sig 
til að greiða Iaun 1 starfsmanns biskupsstofu til viðbótar því sem greinir i c-lið 1. 
mgr. Sama á við um frekari Qölgun. Fækki prestum um 10 sbr. það sem greinir í 2. 
mgr. lækkar talan í c-Iið 1. mgr. um 1. Sama á við um frekari fækkun.

4. Um ráðningar þeirra sem nefndir eru í 1. mgr. fer eftir gildandi lögum á
hverjum tíma. ,



5. Um greiðslu launa til framangreindra starfsmanna þjóðkirkjunnar fer 
eftir lögum um Kjaradóm og kjaranefnd, nr. 120/1992, með áorðnum breytingum, 
eða lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna, nr. 94/1986, m eð áorðnum 
breytingum, eftir því sem við getur átt.

6. Greiðslur til Kristnisjóðs vegna seldra kirkjujarða falla niður. Þó skal 
ríkissjóður greiða áriega, næstu 8 ár, upphæð er svarar til fastra árslauna 1 
sóknarprests.

4. gr.
Aðilar líta á samkomulag þetta um eignaafhendingu og skuldbindingu sem  

fullnaðar uppgjör þeirra vegna þeirra verðmæta sem ríkissjóður tók við árið 1907. 
Aðilar geta óskað eftir endurskoðun á 3. gr. samkomulagsins að liðnum 15 árum  
frá undirritun þess.

5. gr.
Samkomulag þetta er gert með fyrirvara um  samþykki ríkisstjóm ar og 

Kirkjuþings, svo og samþykki Alþingis á frumvarpi til laga um stöðu, stjóm og 
srarfshætti þjóðkirkjunnar.

Til skyringar vilia fundarmenn taka fram að með kirkiuiörðum er í 
samkomulagi bessu átt við iarðeisnir sem kirkiur hafa átt og eigj hafa verið selciar 
frá beim með lögmætri heimild eða gengið undan þeim með öðrum sam bærilegum  
hætti, og hafa verið í umsjón ríkisins frá árinu 1907. sbr. lög nr. 46/1907 um laun 
sóknarpresta og lög nr. 50/1907 um sölu kirkiujarða og Álitsgerð 
kirkjueignanefndar 1984. Með orðalaginu “og aðrar kirkjueignir sem þeim  fyigja” 
er m.a. átt við kirknaítök, réttindi á afréttum o.fl. sem fylgir og fylgja ber 
umræddum jörðum  í hverju tilviki.

Undir þetta samkomulag falla ekki eftirtaldar jarðeignir:
a) Klausturjarðir: Fram kemur í álitsgerð kirkjueignanefndar frá 1984 að 

ekki verði séð að íslenska kirkjan eigi nú neina lagalega kröfu til klausturjarðanna. 
Engar jarðir í um sjáríkisins falla nú undir hugtakið klausturjarðir.

b) Stólsjarðir: Umræddar jarðir voru seldar kringum aldamótin 1800. Engar 
jarð ir í umsjá ríkisins falla nú undir hugtakið stólsjarðir.

c) Prestsetur: Eins og tekið er fram í samkomulaginu þá falla prestssetrin og 
bað sem þeim fvlgir ekki undir betta samkomulag. Prestssetrasjóður hefur á 
höndum umsjón og umsvslu um ræddra jarða, sbr. lög nr. 137/1993 um prestssetur. 
Viðræðunefnd kir-kjunnar óskar eftir því að viðræðunefndimar  fiaili síðar um  
eignarréttarstöðu prestsetranna.

d) Kristfjárjarðir og fátækrajarðir: Eignarréttarstöðu jarða sem falla undir 
þessa skilgreiningu er ekki á einn veg háttað. Þær eignir sem eru í eigu eða um sjá 
sveitarfélaga falla ekki undir þetta samkomulag. Aðrar kirkjujarðir sem  eru með 
kristfjárkvöðum eða fátækrakvöðum falla undir samkomulagið, en með þeim
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formerkjum þó að sannanlegar kristfjár- eða fátækrakvaðir sem á þeim hvíla halda 
gildi sínu. Hreinar krisí^ár- eða fátækrajarðir falla ekki undir þetta samkomulag.

Viðræðunefnd kirkjunnar óskar eftir því að viðræðunefndimar starfi áfram 
og fjalli sameiginlega um eignar- og réttarstöðu þjóðkirkjunnar í heild sinni.

í samkomulaginu er fyrirvari um samþykki ríkisstjómar og kirkjuþings, svo 
og Alþingis á frumvarpi til laga um stöðu, stjóm  og starfshætti þjóðkirkjunnar. 
Frumvarpið og samkom ulag þetta verður lagt fyrir ríkisstjóm 14. janúar nk. og 
fyrir kirkjuþing sem hefst 21. janúar nk. í frumvarpinu eru ákvæði sem tryggja 
efnisatriði þessa samkomulags. K irkjum álaráðherra gerir ráð fyrir að leggja 
frumvarpið fram á Alþingi á yfirstandandi þingi, að fengnu samþykki ríkisstjóm ar 
og kirkjuþings á þessu samkomuiagi.

Fundarmenn eru samm ála um framangreind drög, og rita nöfn sín því tii 
staðfestingar undir fundargerð þessa.

Reykjavík, 10. janúar 1997.


