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Stjóm Prcstal'élags íslands ( PI) hefur tekið til skoóunar frumvarp til laga uni breytingar á hjúskaparlöguni og 
íleiri iöguni og um brottfatl laga um staófesfa samvist (cin hjiiskapaiiög), 48,5. mál.

Frumvarpió var tekió til umijöllunar á nýlióinni prestastefnu; Synodus 2010 í Vídalínskirkju. í umræóum 
um málió birtist skýr vilji Ijölda slarfandi [jresla og guólia.'óinga lyrir [)\i aó styója ri umvarp til laga um cin 
iijúskaparlög. Nítíu ogcinn prestur og guófræóingur liöfóu skrifaó undir ylirlýsingu þess cfnis. Af þeim 91 
sem rituóu nafn sitt eru 75 starfandi fjrestar og guólræóingar cn í 1‘jóókii k.junni staii'a 164 i>restar og 
guófræóingar.

I umræóunum birtist vel sá venileiki Þjóókirkjunnar aó hún cr kirkja scm rúmar ólíka nálgun og 
tnjarafstöóu á grundvelii játninga liennar og kenningar. Þctta cr vcl nierkjanlegt í hópi presta. Meóal presta 
Þjóókirkjunnar ríkir í mcginatrióum tvcnns konar iijúskapaiskilningur, oróaó meó einföklum hætti: Annars 
vegai' sá skilningur sem birtist í frumvarpinu um breytingu á hjúskaparlögum aó hjónabandió sé 
kynhlutlutlaus stofnun og hins vcgar sá skilningur aó hjónabandió sé bundió vió hjúskaparstofnun kaiis og 
konu. Þetta telur stjóm PÍ ekki skapa vanda þar sem hjónabandió er aó lútherskum skilningi ekki 
sakramenti, heldur fyrst og fremst veraldleg stofnun. Þaó er löggjafans, Alþingis, ekki kirkjunnar aó setja 
rammann um hjónabandió.
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Líkl og skýrt kom fram í stcfnuræðu biskups mun I’jóðkirkjan l'ara að iögum í |>essu máli verði frumvarpið 
samþykkt. Stjóni PI teiur hins vegar mikilvægt að borin sé virðing fyrir |)cim verulcika að ekki dcila allir 
vígslumenn Þjóðkirkjunnar sanra hjónabandsskilningi. Því teljum við mikilvægt að í lagatextanum sjálfum en 
ekki í athugasemdum sc kveðið á um valkvæði kirkjulegia vígslumanna á grundvelli ti úarsannfæringar.

I stað þcss að greidd væni atkvæði á prestastcfnunni um tillögu 9 1 prcsts og guðfræðings var tillögunni vísað 
til biskups og ráðgjafarnefndai' um kenningarleg málefni (kenningai nefndai ) sem og tillögu þess efnis að 
kirkjan óskaði þess að prestar yrðu ekki vígslumenn að lögum, ef frumvarpið um ný hjúskaparlög yrði 
samþykkt.

Kenninganiefnd mun væntanlega í ljósi vilja löggjafans sem og vilja þcssara hinna ólíku sjónarmiða gera 
tillögur um aðlögun iielgihalds kirkjunnar að breyttum aðslæðum í þcssum málum.

Stjórn PI tclur mcginatriði frumvarpsins, að ein lög gildi um hjúskaparstofnuu allra þeina sem vilja ganga í 
hjónaband, mikilvæga rcllarból.

Hins vegar gerir stjórn PI alvarlcgjt atliugasemd við nafnlcvnd sæðisgjala scm tilgicind cr í frumvaipinu og 
telur slíkt ákvæði bijóta á réttindum barna til þcss að þekkja uppruna sinn. Þcssi l'yrii'vari á þó lyrst og 
fremst við lög um tæknifrjóvgun (\996 n r . .).)) en 4. grein þeina laga varð tilefni mikilla umræðna á nýliðinni 
prestastefnu um réttmæti þess skv. lögum að kynfnimgjafi sé nafnlaus.

Stjórn PI styður því frumvarpið um ein hjúskapaiiög með þeim fyrirvaia að valkvæði vígslumanna sé virt en 
lýsir cfasemdum sínum um nafnleynd sæðisgjafa. Ennfremur lýsir stjóm PI sig andvíga þeirri hugmynd að 
prcstar vcrði ekki lengur vígslumenn að lögum eftir að frumvarpið hcfur vcrið samþykkt.

(Juðbjörgjóhannesdóttir, formaður PÍ.
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