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Varðandi þskj. 374 -  340. mál.
UMSÖGN FRÍKIRKJUNNAR í REYKJAVÍK 
OG ÁLIT Á BOÐUÐUM BREYTINGATILLÖGUM GUÐRÚNAR 
ÖGMUNDSDÓTTUR VIÐ 4. GR. LAGA UM STAÐFESTA SAMVIST OG 
1. OG 7. GR. LAGA UM STOFNUN OG SLIT HJÚSKAPAR.

Fríkirkjan í Reykjavík fagnar mjög ofangreindu firumvarpi en telur þó einn 
stóran meinbug á sem í raun vinnur gegn megin grundvelli og hugmyndafræði 
frumvarpsins.
Verði ofangreint frumvarp að lögum (þskj. 374 -  340. mál) má fullyrða að öllu 
misrétti sem markað er af kynhneigð manna í lögum hafi verið eytt -  nema einu. 
í núgildandi lögum um staðfesta samvist er kveðið svo á um að einungis 
sýslumenn og fiilltrúar þeirra geti staðfest samvist samkynhneigðra með 
löggemingi. Hér er skýr munur á samkynhneigðum og gagnkynhneigðum sem 
geta valið milli þess að leita til sýslumanns eða forstöðumanns trúfélags um að 
festa þann löggeming sem hjúskaparsáttmálinn er.
Fríkirkjan í Reykjavík lýsir yfír hryggð sinni vegna þess að þessi hindrun sem 
kemur beinlinis i veg fyrir að raunverulegt markmið frumvarpsins um “fullt 
jafiirétti” nái fram að ganga virðist sprottin af trúarlegum forsendum.
Þegar frumvarp ríkisstjómar var lagt fram til 1. umræðu á Alþingi þann 22. 
nóbember 2005, lýsti einn ræðumanna, Guðrún Ögmimdsdóttir, þvi yfír að hún 
myndi i allsheijamefhd þingsins kynna tillögur sinar um breytingar á lögum 
umfram það sem felst i frumvarpinu sem hér um ræðir, þ.e. breytingatillögur við 
4. gr. laga um staðfesta samvist og breytingatillögur við 1. og 7. gr. laga um 
stofnun og slit hjúskapar. Tillögur hennar fela i sér að nái þær fram að ganga á 
Alþingi, öðlast forstöðumenn trúfélaga rétt til að staðfesta samvist 
samkynhneigðra með löggemingi og fara þar með sama rétt og sýslumenn og 
fulltrúar þeirra.
Fríkirkjan i Reykjavik lýsir fullum stuðningi við tillögu Guðrúnar 
Ögmundsdóttur.



Ljóst er að innan íslensku Þjóðkirkjunnar eru skiptar skoðanir um þetta mál.
En í dag kjósa um 40.000 íslendingar að standa utan Þjóðkirkjunnar og það 
fjölgar nokkuð ört i þeim stóra hópi samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu 
íslands.
Um mitt síðastliðið ár sýndi skoðanakönmra Gallup að 87% landsmanna eru 
hlynntir því að samkynhneigðir fái að ganga í hjónaband. 66% töldu að 
samkynhneigðir ættu að fá að giftast hvort heldur væri í kirkju eða borgaralega.
Fríkirkjan í Reykjavík er evangelískt lúterskt trúfélag rétt eins og Þjóðkirkjan. 
Fríkirkjan sér enga guðfræðilega fyrirstöðu í þessu máli þar sem að hjónaband er 
samkvæmt lúterskri guðfræði veraldlegur gjömingur en ekki sakramenti eins og 
það er t.d. í kaþólskri trúarhefð.
Með því að heimila það að staðfest samvist verði bæði löggemingur á hendi 
trúfélaga og sýslumanna, yrði staða samkynhneigðra og gagnkynhneigðra jöfiiuð 
fyrir lögum án tillits til kynhneigðar.
Þess vegna óskar undinitaður sem forstöðumaður og prestur Fríkirkjunnar í 
Reykjavík eftir því að fá lagaheimild til þess að gefa fólk saman í staðfesta 
sambúð/hjónaband jafiit samkynhneigða sem gagnkynhneigða.
Með tillögum Guðrúnar Ögmimdsdóttur er einungis verið að bjóða þeim 
trúfélögum heimild til að festa staðfesta samvist með löggemingi sem þess óska. 
Verði þær samþykktar felst ekki í þeim nauðung af nokkm tagi, löggjafínn er 
ekki að segja trúfélögum fyrir verkum, heldur er valið á hendi þeirra safnaða 
sem kjósa að nýta sér réttinn. Með núgildandi lagaákvæðum sem neita þeim 
forstöðumönnum trúfélaga um réttinn til löggemings, sem þess óska, er hins 
vegar beinlínis verið að segja þeim fyrir verkum -  gegn vilja þeirra.
Hér er á ferð alvarlegt misrétti sem vegur að mannvirðingu ogjqfhrétti 
þegnanna.
Fríkirkjan í Reykjavík lýsir fullum stuðningi við boðaðar tillögur Guðrúnar 
Ögmundsdóttur og telur samþykkt þeirra mikilvæga forsendu þess að jafhrétti 
ríki í íslensku samfélagi án tillits til kynhneigðar.
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