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Athugasemdir við skýrslu Forsætisnefndar Alþingis um tillögur
stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá Íslands samanber tilkynningu
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis dags. 04. 11. 2011

Hér skulu athugasemdir gerðar við þæ r greinar í frumvarpi Stjórnlagaráðs sem
lúta að trúmálarétti en það eru gr. 18 og 19. Þar segir:
18. gr. Trúfrelsi.

Öllum skal tryggður réttur til trúar og lífsskoðunar, þar með talinn rétturinn til að breyta
um trú eða sannfæringu og standa utan trúfélaga.
Öllum er frjálst að iðka trú, einslega eða í samfélagi m eð öðrum, opinberlega eða á
einkavett vangi.
Frelsi til að rækja trú eða sannfæringu skal einungis háð þeim takmörkunum sem lög mæla
fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi.
19. gr.
Kirkjuskipan.

Í lögum má kveða á um kirkjuskipan ríkisins.
Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipan ríkisins og skal þá leggja það mál undir
atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar.

1. Það er jákvætt að Stjórnlagaráð leysir upp VI. kap. núgildandi stjskr., sameinar
ákvæði hans mannréttindaákvæðum og flytur ákvæði um „kirkjuskipan ríkisins"
aftur fyrir ákvæði um trúfrelsi.
Á hinn bóginn virðist heppilegra að tengja ákvæði um trúfrelsi beint við 14. gr.
frumvarpsins sem fjallar um skoðana- og tjáningarfrelsi þannig að 18. og 19. gr.
yrðu nr. 15 og 16.
2. 18. gr. frumvarpsins byggir að mestu á 9. gr. laga um mannréttindasáttmála
Evrópu nr. 62/1994 en þar segir:
1. Sérhver maður á rétt á að vera frjáls hugsana sinna, sam visku og trúar. Í þessu felst fTelsi
manna til að breyta um trú eða sannfæringu svo og til að rækja trú sína eða sannfæringu,
hvort heldur einslega eða í samfélagi m eð öðrum, opinberlega eða á einkavettvangi, með
guðsþjónustu, boðun, breytni og helgihaldi.
2. Frelsi manna til að rækja trú sína eða sannfæringu skal einungis háð þeim
takmörkunum, sem lög mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna
almannaheilla, til verndar allsherjarreglu, heilsu manna eða siðgæði eða rétti og frelsi.

Áhorfsmál er hvort endurskoðuð stjskr. ætti að endurspegla
mannréttindasáttmálans enn betur en fram kemur í frumvarpinu.

ákvæði

Sú leið sem Stjórnlagaráð fer er annar að tveimur möguleikum við endurskoðun
á trúfrelsisákvæðum stjskr. Hinn væri að byggja á þeirri hefð sem hér hefur verði

fylgt frá setningu stjskr. 1874 en aðlaga hana að núgildandi aðstæðum sbr. hér á
eftir.
3. Í 19. gr. endurritar Stjórnlagaráð núgildandi 62. gr. stjskr. og sameinar 2. mgr.
79. gr. stjskr. henni. Þessi sameining er til bóta. Hitt ber að athuga að óheppilegt
virðist að taka fram að Alþingi sé heimilt að setja lög um tiltekið atriði, í þessu
tilviki „kirkjuskipan ríkisins" líkt og löggjafarvaldi þess séu takmörk sett.
5. Þá er mjög óheppilegt að kalla ákvæði um stöðu þjóðkirkjunnar „kirkjuskipan
ríkisins" þótt það sé gert í 2. mgr. 79. gr. núgildandi stjskr.
Orðin „kirkjuskipan ríkisins" fela a.m.k. óbeint í sér þá merkingu að ríkisvaldið sé
á einhvern hátt bundið ákveðinni kirkju eða kirkjudeild og fylgi þar með
trúarpólitískri stefnu. Svo er ekki samkv. núgildandi stjskr. 62. gr. stjskr. kveður
aðeins á um að skyldu ríkisvaldsins að styðja og vernda evangelísk-lútersku
kirkjuna að því leyti sem hún er rammi um trúarhefð meirihluta þjóðarinnar. Þá
skyldar 62. gr. þjóðkirkjuna að vera evangelísk-lútersk. Þetta hefur engin
gagnvirk áhrif á ríkisvaldið. Það er í engri merkingu lúterskt eins og orðin
„kirkjuskipan ríkisins“ ónetanlega fela í sér.
6. Heppilegra virðist að orða greinina svo
Kveðið er á um stöðu þjóðkirkjunnar í lögum.
Nú samþykkir Alþingi breytingu lögum um stöðu þjóðkirkjunnar og skal þá leggja það mál
undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar.

Eðlilegt virðist að staðsetja lagaákvæði það sem hér er gert ráð fyrir í 1. gr.
endurskoðaðra laga um þjóðkirkjuna sbr. núgildandi lög um stöðu, stjórn og
starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997 og láta hana mynda sérstakan kafla.
Greinin gæti hljóðað svo:
Evangelísk-lúterska kirkjan er þjóðkirkja á Íslandi.

7. Mögulegt væri að fylgja áfram núgildandi trúmálaákvæðum en færa þau til
nútímalegra horfs. Þetta mætti gera í einni grein er hljóðaði með eftirfarandi
hætti:
Allir eiga rétt á að iðka trú eða lífsskoðun í samræmi við sannfæringu sína og að stofna um
það félög. Öllum er frjálst að standa utan slíkra félaga. Enginn má skorast undan almennri
þegnskyldu vegna trúar- eða lífsskoðana. Enginn er skyldur til að greiða persónuleg gjöld
til trú- eða lífsskoðunarfélags sem hann á ekki aðild að.
Ríkisvaldið skal styðja og vernda öll skráð trú- og lífsskoðunarfélög.
Evangelíska lúterska kirkjan er þjóðkirkja á Íslandi. Breyta má þessu m eð lögum. Slík lög
skal bera undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar í leynilegri atkvæðagreiðslu.1

1Hér er einu efnislegu atriði úr 64. gr. núgildandi stjskr. sleppt án skýringar í
meginmáli, þ.e. ákvæði um gjöld þeirra er standa utan trúfélaga til HÍ. Ástæðan er sú

Athugasemdum þessum fylgja tvær greinargerðir. Fjallar önnur um sögu og
þróun trúmálaákvæði núgildandi stjskr. en hin um inntak þeirra og þróun. Sú
síðari birtist í lokagerð í Ritinu. Tímariti Hugvísindastofnunar 2:2011 (bls. 7181.).
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að 2009 var nýtt heimild greinarinnar um að breyta megi ákv. með lögum. Gjaldið
rennur nú beint í ríkissjóð. Um þetta atriði sjá annars fylgiskjal 2 með tillögunni bls.
22 nmgr 81. Greinin kann að þykja of löng í þeirri mynd sem hún er kynnt hér. Þá má
skipta henni í tvennt þannig að fyrri greinin fjalli um rétt einstaklinga en hin síðari um
stuðning og vernd við trú- og lífsskoðunarfélög og um þjóðkirkjuna.

Hjalti Hugason

Fylgiskjal 1
Afhent sem handrit

Þjóðkirkja og trúfrelsi
Saga og þróun trúmálabálks
stjórnarskrárinnar
1874-1995

Inngangur
N ú stendur fyrir dyrum athyglisverð tilraun til að endurskoða
stjórnarská okkar Íslendinga niður í kjölinn og rýna í hana í ljósi
þeirra samfélagslegu áfalla sem þjóðin hefur orðið fyrir á
næstliðnum árum .2 Þegar svona stendur á er ástæða til að
kortleggja þróun allra þátta stjórnarskrárinnar.

H ér á eftir verður sérstaklega hugað að þeim breytingum sem
orðið hafa á þeim ákvæðum sem að kirkju- og trúm álum lúta en
þau er einkum að finna í VI kafla stjórnarskrárinnar sem hér
verður nefndur trúmálabálkur. Í kaflanum er að finna kirkjuskipan
landsins (62. gr.) og trúfrelsisákvæði 63. og 64. gr. Auk þess snerta
jafnræðisregla stjórnarskrárinnar (65. gr.) og 2 mgr. 79. gr. (um
stjórnarskrárbreytingar) efni trúmálabálksins en báðar þessar
greinar er að finna í VII kafla. Markmið greinarinnar er að varpa
ljósi á þróun trúmálabálksins eins og hann byrtist í fyrstu

2Lög um stjórnlagaþing 2010 nr. 90 25. júní. Slóð sjá heimildaskrá.

stjórnarskrá landsins frá 1874 fram yfir síðustu breytingu sem gerð
var í þessu efni á sjórnarskrá lýðveldisins en hún var staðfest 1995.

H öfundur hefur áður birt fjölmargar greinar um þjóðkirkju og
trúfrelsi, sem og tengsl og/ eða aðskilnað ríkis og kirkju. Ber
sérstaklega að geta greinar um m ótunartím a trúmálabálksins frá
þjóðfundi (1851) til setningar stjórnarskrárinnar um hin sérstöku
málefni Íslands (1874).3 Þá hefur höfundur og túlkað ákvæði
núgildnadi trúmálabálks í sérstakri grein og gert grein fyrir þeim
breytingum sem æskilegar virðast á þeim.4

Fjallað er um efni trúmálabálksins í ým sum ritum um
stjórnskipunarog kirkjurétt.
Skal
sérstaklega bent á
doktorsritgerð Bjarna Sigurðssonar prófessors um þróun íslensk
kirkjuréttar, Geschichte und Gegenwartsgestalt des islandischen
Kirckenrechts (1986) og viðamikið lögskýringarrit Bjargar
Thorarensen prófessors, Stjórnskipunarréttur; Mannréttindi (2008).
Vegna skyldleika stjórnarskrár okkar við dönsku grundvallarlögin
frá 1849 er mikilvægt að hafa einnig hliðsjón a f túlkun danskra
stjórnlagafræðinga á þeim. Kemur þar einkum til skýringarrit
Henriks Zahle prófessors og fleiri höfunda, Danmarks Riges
Grundlov með kommentarer (1999 og 2006 2. útg.). Hér skal vísað í
eitt skipti fyrir öll til núgildandi stjórnarskrár lýðveldisins en hana
er að finna í lagasafninu á vef Alþingis.5

Sögulegur bakgrunnur
Friðrik VII konungur Dana (1848-1863) afsalaði sér einveldi á
fyrsta ríkisstjórnarári sínu og 5. júní árið eftir var samþykkt
stjórnarskrá fyrir danska ríkið. Fram til þess hafði það verið
kirkjudeildarlega (konfessionellt) bundið, það er starfað á
evangelísk-lútherskum grunni sam kvæm t konungalögum Friðriks
III (1648-1670) frá 1665 og Dönsku lögum Kristjáns V (1670-1699)
3 Hjalti Hugason 2006b. Sjá og Hjalti Hugason 2003a. Hjalti Hugason 2003b.

Hjalti Hugason 2006a. Sjá og Pétur Pétursson 2004.
4 Hjalti Hugason
5 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 1944 nr. 33 17. júní. Slóð sjá heimildaskrá.

frá 1683 en þau leystu kirkjuskipan Kristjáns III (1534-1559) frá
1537/ 39 a f hólmi í þessu efni.6 N ú var komið á trúfrelsi í
Danm örku og innleidd ný kirkjuskipan. Danska kirkjan skyldi upp
frá þessu kallast þjóðkirkja.7 Vegna ýmissa tilslakana sem gerðar
höfðu verið áður en einveldið lagðist a f ollu hin nýju ákvæði þó
ekki byltingu í trúarefnum heldur m örkuðu trúfrelsisákvæðin
fremur þáttaskil í langri þróun.8 Gildi ákvæðanna fólust fremur í
að þau lögðu grunn að frjálslegri skipan kirkjumála og auknu
frjálsræði í trúarefnum sem komið var á með löggjöf á næstu
áratugum en að í þeim kæmi fram sjálfstæðar efnisreglur.9

Markmið danskra stjórnvalda var að þegnar þeirra á Íslandi yrðu
sömu réttinda aðnjótandi og stjórnarskráin tryggði Dönum. Á því
varð þó dráttur. Á þjóðfundinum 1851 höfnuðu Íslendingar sem
6Þar sem ríkisvald er kirkjudeildarlega bundið eru það og kirkjustofnunin lítt
aðgreinanleg, þjóðhöfðingi og handhafar fram kvæ m davalds (síðar a.m.k. þeir
sem fara með kirkjumál) eru skyldir til að tilheyra ákveðinni kirkjudeild,
þegnarnir njóta ekki trúfrelsis og hið veraldlega og trúarlega samfélag m ynda
eina samhæfða heild. Grundvöll þessarar skipunar í danska ríkinu var að
finna í 1. gr. Konungalag anna en þar segir: „ Den beste begyndelse till alting er
at begynde med Gud. Det f0 rste derfore, som Vi for alting ville udj denne
KongeLow allffvaarligen haffve befalet, er: at Voris Effterkommere, B0 rn og
B0 rneb 0 rn i tusinde Leed paa Færne og M 0rne, EenevoldsArffveKonger
offver danm arck og N orge ære, tiene og dyrcke den eene rette og sande Gud
paa den m aade og manneer, som hand sig i sit hellige og sande ord
aabenbaret haffver, og Voris Christelige Troe og bekiendelse klarligen derom
formelder effter den form og maade, som den reen og uforfalsket er bleffven
foresatt og fremstillet udj den Augsburgiske confession Aar et tusind
fem bhundrede og trediffve, og ved samme reene og uforfalskede Christelige
Troe holde Landsens Jndbyggere og den vældeligen haandhæffve og
beskierme i disse Lande og Riger mod alle Kiettere, Sværmere og Guds
bespottere. Kongeloven af 1665. Slóð sjá heimildaskrá. Í Dönsku lögum
Kristjáns V gr. 2-1-1 er játningargrundvöllurinn afmarkaður nákæmar: Den
Religion skal i Kongens Riger og Lande alleene tilstædis, som overeens
kom m er med den Hellige Bibelske Skrift, det Apostoliske, Nicæniske og
Athanasii Symbolis, og den U forandrede Aar et tusind fem hundrede og
tredive overgiven Augsburgiske Bekiendelse, og Lutheri liden Catechismo.
Kong Christian Den Femtis »Danske Lov« af 1683. Slóð sjá heimildaskrá.
Lausten 1989: 37. Lausten 2008: 49-55.
7Lausten 1983: 239.
8 Gammeltoft-Hansen 2006: 424. Lausten 2008: 56-58.
9 Steingrímur Gautur Kristjánsson 2002: 181. Sjá og Páll Sigurðsson 2004: 131 132.

kunnugt er frumvarpi stjórnarinnar til laga „um s töðu Íslands í
fyrirkomulagi ríkisins...—en þar var gert ráð fyrir að landið yrði
amt í Danmörku. Þar með höfnuðu þeir einnig stjórnarskránni.10
Sjálfstæðisbaráttan hélt því áfram með þeim afleiðingum að
Íslendingar nutu ekki ýmissa m annréttinda sem innleidd höfðu
verið í Danmörku. Þar á meðal fóru þeir á mis við trúfrelsi enn um
hríð. Flestir leiðtogar þjóðarinnar sóttust enda lítt eftir auknum
borgaralegum réttindum almenningi til handa og vildu alls ekki
kaupa þau því verði að sjálfstæðiskröfur þjóðarinnar þokuðu úr
brennipunkti þjóðm álabaráttunnar.11 Um miðbik 19. aldar voru
flestir þingm enn og aðrir leiðtogar róttækir í utanríkis- eða
þjóðfrelsismálum en íhaldssamir í innanlandsmálum.

Til að höggva á hnútinn settu Danir einhliða svokölluð stöðulög
sem Ríkisþingið samþykkti 1870 og Kristján IX (1863-1906)
staðfesti 2. jan. árið eftir. Samkvæmt þeim var Ísland
óaðskiljanlegur hluti Danaveldis. Jafnframt var lagt fram frumvarp
að stjórnarskrá um sérmál Íslendinga sem komið hafði til kasta
Alþingis 1867 og 1869. Það tók miklum breytingum í meðförum
þingsins og náði því ekki fram að ganga.12

Þegar draga tók að þjóðhátíð 1874 var m önnum tekið að leiðast
þófið. Á Alþingi 1873 var tekið saman frumvarp að stjórnarskrá að
atbeina Þingvallafundar fyrr um sumarið. Var farið fram á að
konungur samþykkti það fyrir hátíðina en til vara að hann gæfi
Íslendingum „að frjálsu fullveldi“ stjórnarskrá sem samræmdist
kröfum þeirra um löggjafarvald og fjárforræði.13 Varð sú raunin og
undirritaði konungur stjórnarskrána 5. jan. 1874.14 Þar með var
grunnur lagður að þeirri skipan trú- og kirkjumála í landinu sem
haldist hefur fram til þessa.

10Einar Laxness 1995(3): 152-154. Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson
1991: 284-287.
11Pétur Pétusson 2004. Hjalti Hugason 2006a. Hjalti Hugason 2006b.
12Einar Laxness 1995 (3): 75. Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson 1991:
280-287, 297-300. Eiríkur Tómasson o.a. 2005: 4-5. Slóð sjá heimildaskrá.
13Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson 1991: 299.
14 Sjá Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson 1991: 299. Einar Laxness
1995(3): 61-63. Eiríkur Tómasson o.a. 2005: 4-5. Slóð sjá heimildaskrá.

Í dönsku stjórnarskránni frá 1849 var og er enn eftir breytingar
síðast 1953 komið inn á kirkju- og trúm ál á nokkrum stöðum. Í 3.
(núv. 4.) gr. í fyrsta kafla sem að öðru leyti fjallar um
stjórnskipanina er að finna kirkjuskipan fyrir ríkið.15 Í 6. gr. í
öðrum kafla sem fjallar um konunginn er kveðið á um að hann
skuli tilheyra evangelísk-lútherskri kirkju.16 Að öðru leyti voru og
eru ákvæði um trúm ál að finna í sjöunda kafla þar sem kveðið er á
um trúfrelsi, sem og sagt að málefnum þjóðkirkjunnar skuli fyrir
komið með sérstökum lögum og að lög skuli sett um starfsemi
annarra trúfélaga.17 Í núgildandi stjórnarskrá frá 1953 eru þessi
ákvæði í meginatriðum óbreytt þó núm er einstakra greina séu nú
önnur.18 Greinarnar um sérstök lög um þjóðkirkjuna og önnur
trúfélög hafa löngum verið nefndar „fyrirheitisgreinar“ þar sem
þær kveða á um lagasetningu sem áður hafði ekki verið fyrir
hendi. Ýmis lög hafa vissulega verið sett á þessu sviði en heildstæð
15„§ 3. Den evangelisk -lutherske Kirke er den danske Folkekirke og
u nd erst 0ttes som saadan af Staten.“ Danm arks Riges Grundlov af 5te juni
1849. Slóð sjá heimildaskrá.
16„§ 6. Kongen skal h 0 re til den evangelisk-lutherske Kirke.“ Danm arks Riges
Grundlov af 5te juni 1849. Slóð sjá heimildaskrá.
17 § 80. Folkekirkens Forfatning ordnes ved Lov.
§ 81. Borgerne have Ret til at forene sig i Samfund for at dyrke Gud paa den
Maade, der stemmer med deres Overbeviisning, dog at intet læres eller
foretages, som strider mod Sædeligheden eller i den offentlige Orden.
§ 82. Ingen er pligtig at yde personlige Bidrag til nogen anden Gudsdyrkelse
end den, som er hans egen; dog skal Enhver, der ikke godtgj 0 r at være
Medlem af et i Landet anerkjendt Troessamfund, til Skolevæsenet svare de til
Folkekirken lovbefalede personlige Afgifter.
§ 83. De fra Folkekirken afvigende Troessamfunds Forhold ordnes nærm ere
ved Lov.
§ 84. Ingen kan paa Grund af sin Troesbekjendelse ber 0ves Adgang til den
fulde Nydelse af borgerlige og politiske Rettigheder, eller unddrage sig
Opfyldelsen af nogen almindelig Borgerpligt. Danmarks Riges Grundlov af
5te juni 1849. Slóð sjá heimildaskrá.
18Danmarks Riges Grundlov 1953. Slóð sjá heimildaskrá. Ákvæðið um gjöld
þeirra sem standa utan trúfélaga í upphaflegri 82. (núv. 68.) gr. var fellt brott
1915. Þá hefur orðunum „eller afstamning“ verið skotið inn í jafnræðisreglu
þá sem fram kemur í upphaflegri 84. (núv. 70.) gr. Gammeltoft-Hansen 1999c:
325.

löggjöf hefur aldrei verið tekin saman um málefni dönsku
þjóðkirkjunnar og raunar löngum staðið deilur um hvort slíkt væri
æskilegt eða ekki.19

19 H öfundar stjórnarskrárinnar, m.a. D. G. Monrad (1811-1887) þingm aður
og biskup (1849-1854), stefndu að aðgreiningu ríkis og kirkju með
„fyrirheitisgreininni“ um samfellda löggjöf um stjórnskipun kirkjunnar.
Guðfræðiprófessorinn og þingm aðurinn H. N. Clausen (1793-1877) setti fram
h ugm yndir um stjórnarform þjóðkirkjunnar sem byggðar voru á
sjónarmiðum þýska guðfræðingsins Fr. Schleiermachers (1768-1834) en gögn
um þæ r hafa glatast. Þá setti hann skoðanir sínar m.a. fram í ritinu
Chatholicismens og Protestantismens Kirkeforfatning, Lære og Ritus. Kallaði það á
andmæli (Gjenmæle) N. F. S. Grundtvigs (1783-1872). Komu bæði ritin út 1825.
Grundtvig vildi stóraukið frelsi innan kirkjunnar með leysingu sóknarbands,
kjörsöfnuðum, víðtæku frelsi prestum til handa, frelsi í helgisiðum o. fl.
H ugm yndir hans einkum um kjörsöfnuði hafa mótað dönsku kirkjuna í
stórum stíl allt til þessa dags. Mestu skipti þó e.t.v. um það að
„fyrirheitisgreinin“ var ekki uppfyllt að 1854 varð H. L. Martensen (18081884) Sjálandsbiskup og þar með áhrifamesti m aður kirkjunnar. Hann vildi
koma á aukinni kirkjulegri sjálfsstjórn í höndum biskupa (bisperád) og
sóknarnefnda en að Ríkisþingið héldi fullu löggjafarvaldi yfir kirkjunni. Þá
óttuðust fylgismenn Grundtvigs af m ism unandi flokkum að samfelld
kirkjulög og sjálfsstjórn kirkjunnar m undi hefta frjálsræði á safnaðarplani ekki
síst þar sem vakningarfólk yrði í meirihluta í kjörnum nefndum og ráðum.
Ennfremur töldu ýmsir þingmenn að samfelld löggjöf um kirkjuna m undi
auka yfirbyggingu og draga úr áhrifum þings og stjórnvalda yfir kirkjunni.
Loks komu fjárhagsástæður og pólitísk óvissa um stöðu þýskum æ landi hluta
ríkisins í veg fyrir að „fynrheitisgreininni“ væri hrundið í framkvæmd.
Glædemark 1948: 141, 509-510, 514-519. Zahle 1996: 149-150. GammeltoftHansen 1999b: 318-319. Vammen 1996: 238. Thodberg 1997: 601. Overgaard
1997: 602. Ravn-Olesen 2004a: 19, 16. Iversen 2004: 54. Lindhardt 2005: 43,
123-124, 133. Lausten 2008: 82-83. Sjá og Monrad 1882: 8-12. Um ræða um
nauðsyn þess að framfylgja „fyrirheitisgreininni“ hefur hvað eftir annað
skotið upp kollinum. Nýlegt dæmi um hana kem ur fram í ritinu Kirkens m und
ogmæle (1992). Þar er lagt til að danska þjóðkirkjan búi sig undir að mæta
ögrunum komandi ára með því að koma á lýðræðislegu synodal stjórnarformi
innan sinna vébanda. Fela tillögurnar í sér að komið verði á kirkjuþingi er
verið geti málsvari kirkjunnar út á við og markað stefnu hennar bæði í innri
og ytri málum. Sjá Manifest 1992: 11-32. Lausten 2008: 119-121. Enn gætir þó
mikillar andstöðu við að þessi leið verði farin. Ravn-Olesen (2004a: 13, 16, 18;
2004b 23, 27) telur m.a. að samfelld löggjöf sett af Ríkisþinginu brjóti í bága
við þá grunnhugm ynd sem stjórnarskráin byggir á og batt enda á hið
trúarlega skilgreinda ríkisvald og þar með samþættingu ríkis og kirkju (þ.e.
að heildstæð löggjöf um kirkjumál m undi viðhalda alræði ríkisins yfir
kirkjunni). Á þessi rök verður tæpast fallist þar sem kirkjulögin gætu áskilið
kirkjunni víðtækt sjálfræði og vandséð er að áhrif ríkisins á kirkjuna yrðu

Kirkjuskipan og trúfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar frá 1874 voru
sótt til dönsku stjórnarskrárinnar þó með vissum niðurfellingum.
Festu hefur einnig gætt í þessu efni hér á landi en breytingar þó
orðið meiri en í Danmörku. Þá hafa samfelld þjóðkirkjulög verið
sett hér, það er Lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar frá
1997.20 Líta m á á þau sem nokkurs konar uppfyllingu
„fyrirheitisgreinarinnar— í dönsku stjórnarskránni. Hliðstæðu
hennar var þó aldrei að finna í íslensku stjórnarskránni.

Stjórnarskráin 1874

Ákvæði stjórnarskrárinnar 1874 um kirkjuskipan og trúfrelsi voru
sótt til stjórnarskrárfrumvarpsins sem fylgdi stöðulögunum 1871.
Má að mestu rekja þau til frumvarps dönsku stjórnarinnar að
stjórnarskrá fyrir Ísland frá 1867 með á orðnum breytingum
Alþingis þá og 1869.21 Danska stjórnarskráin frá 1849 lá öllum
þessum frum vörpum til grundvallar en í frum vörpunum frá 1869
og 1871 var kirkjuskipanin sameinuð trúfrelsisákvæðunum og
m ynduðu þessir efnisþættir einn samstæðan trúmálabálk aftarlega
í stjórnarskránni. Þar með var farin önnur leið en í dönsku
„móðurstjórnarskránni“ . Er skýringin á íslensku uppsetningunni
meiri ef samfelld löggjöf yrði sett en nú er þegar þingið setur einstök lög í
kirkjumálefnum. Í báðum tilfellum hefur þingið löggjafarvald í kirkjumálum.
Jan Lindhardt (f. 1938) biskup í H róarskeldu (1997-2008) telur að synodalt
stjórnarform muni afmarka kirkjuna og einangra hana frá samfélaginu, sem
og að almennu lýðræði muni hraka í kirkjunni og hún ekki taka ákvarðanir í
umdeilanlegum efnum (t. d. hjónavígslu samkynhneigðra) heldur þurfi
þjóðþingið að setja lög um slík atriði. Þetta álit rökstyður hann með því að
prestar og íhaldssamt kirkjufólki yrði í meirihluta á kirkjuþingi. Lindhardt
2005: 87, 90-91, 95. E.t.v er þar þó sett fullsterkt jafnaðarmerki milli „virkur“
og íhaldssamur. Lindhardt er talsmaður kirkju í nánu samstarfi við ríkið og
sem gegnir jafnframt víðtæku hlutverki sem civilreligion. Lindhardt 2005: 123126.
20Lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar 1997 nr. 78 26. maí. Slóð
sjá heimildaskrá.
21 Sjá Hjalti Hugason 2006b.

sú að verið var að fjalla um kirkjumál sem hluta af sérmálum
(innanlandsm álum ) Íslendinga. Í dönsku stjórnarskránni var hins
vegar fjallað um stöðu lúthersku kirkjunnar í „alríkinu“ . Er eðlilegt
að þetta leiði til m ism unandi staðsetningar kirkjuskipanarinnar í
stjórnarskránum tveimur. Þá höfðu „fyrírheitisgreinarnar“ um að
„réttarástand“ þjóðkirkjunnar“ og „kjör“ annarra trúfélaga skyl du
ákvörðuð með lögum verið felldar brott.22 Þar með varð
trúm álabálkur stjórnarskrárinnar aðeins þrjár greinar meðan
fjallað var um hliðstætt efni í alls sex greinum í dönsku
stjórnarskránni. Á þennan hátt var haldið til streitu leið sem dönsk
stjórnvöld h öfðu lagt til 1867 (niðurfelling ,,fyrírheitisgreina“) og
1869
(sameining
kirkjuskipanar
og
trúfrelsisákvæða).
Trúmálabálkurinn m yndaði fimmta kafla stjórnarskrárinnar og
hljóðaði þannig:

45. grein.
Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal
hið opinbera að því leyti styðja hana og vernda.23

22 Greinargerð með stjórnarskrárfrumvarpinu 1871 kann að renna stoðum
undir þessa túlkun þrátt fyrir að ýmis frávik íslensku stjórnarskrárinnar frá
dönsku fyrirmyndina séu eldri en stöðulögin enda voru þæ r hugm yndir sem
þar komu fram um stöðu landsins í ríkisheildinni ekki nýjar af nálinni. Í
greinargerðinni segir: „Frumvarpið hjer er aðeins frábrugðið frumvarpinu
1869 að því leyti, að bæði hafa verið gjörðar formbreytingar, sem beinlínis
leiða af því að lögin 2. janúar 1871 eru komin út á þessu millibili, og að
einstöku greinar hafa verið orðaðar nokkuð öðruvísi til þess að skýra
fullkomlega það, sem ætlazt var til í upphafi, og að endingu hefur verið
sleppt úr nokkrum ákvörðunum , sem voru þess eðlis, að játa mátti þegar
betur var aðgætt, að þæ r ættu ekki vel við í stjórnarskránni eða hefðu inni að
halda loforð, sem ekki var næg ástæða til að taka upp í hana.“ Frumvarp til
stjórnarskrár um hin sjerstaklegu málefni Íslands. ÞÍ. Ísl. stjórnardeildin. S.
VII, 8.
23Hinn opinberi danski texti kirkjuskipanarinnar (45. gr.) hljóðaði svo og vék
örlítið frá dönsku fyrirmyndinni sbr. skáletur: „Den evangelisk -lutherske
Kirke er den islandske Folkekirke og u n derst 0ttes og beskyttes som saadan af
det Offentlige.íí Með „hið opinbera“ er hér átt við innlendu embættisstjórnina
(landshöfðingja og síðar ráðherra) þar sem greinin tekur til innlendra
kirkjumála.Tíðindi um stjórnarmálefni 1875: 698, 708. Lovs. f. Isl. 1889(21):
733, 742, 754. Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands eins og hún var
gefin á Amalienborg 5. janúar 1874. ÞÍ . Ísl. stjórnardeildin. S. VII, 8.

46. grein.

Landsmenn eiga rjett á að stofna fjelög til að þjóna guði með þeim
hætti, sem bezt á við sannfæringu hvers eins, þó má ekki kenna eða
fremja neitt, sem er gagnstætt góðu siðferði og alls herjar reglu.
47. grein.
Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum rjettindum
fyrir sakir trúarbragða sinna, nje heldur má nokkur fyrir þá sök
skorast undan almennri fjelagsskyldu.24

Vilji Íslendinga hafði ýmist staðið til að kirkjuskipanin væri í fyrsta
kafla stjórnarskrárinnar eins og í þeirri dönsku eða sætt sig við að
hún væri aftar ásamt trúfrelsisákvæðunum. Umfram allt vildu þeir
þó að „fyrirheitisgrein— um kirkjulöggjöf væri að finna í
stjórnarskránni.25 Þar sem sá vilji náði ekki fram að ganga gaf
íslenska stjórnarskráin ekkert fyrirheiti um að sett yrðu samstæð
kirkjulög eða að kirkjunni yrði veitt sérstök „stjórnarskrá“ sem
auka m undi sjálfstæði hennar gagnvart ríkisvaldinu.26 Hefur
konungur og ráðuneyti hans ekki viljað ýta un d ir sams konar
væntingar og flokkadrætti hér og greinin hafði valdið í Danm örku
þar sem hún hafði þegar staðið óuppfyllt í aldarfjórðung og ekkert
hillti undir efndir hennar.27

24 Tíðindi um stjórnarmálefni 1875: 698, 708. Lovs. f. Isl. 1889(21): 733, 742.
Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands eins og hún var gefin á
Amalienborg 5. janúar 1874. ÞÍ. Ísl. stjórnardeildin. S. VII, 8. 46. og 47. gr. voru
samhljóða dönsku stjórnarskránni nema í 46. gr. vék tilvísunarfornafnið „som “
fyrir „der“ þar sem segir „..dog at Intet læres eller foretages, der strider mod
Sædeligheden...“ Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Ísland s eins og hin
var gefin á Amalienborg 5. janúar 1874. ÞÍ. Ísl. stjórnardeildin. S. VII, 8. Lovs. f.
Isl. 1889(21): 754.
25Hjalti Hugason 2006b: 116, 121.
26Einar Arnórsson (1880-1955) lagaprófessor leit svo á snemma á 20. öld að
meðan þjóðkirkjuskipan stjórnarskrárinnar frá 1874 væri í gildi ætti
þjóðkirkjan „enga lagaheimting til þess að fá sjálfstjórn að nokkru leyti“ .
Einar Arnórsson 1912: 33-34. Á þessum tíma keppti kirkjan mjög að auknu
sjálfstæði í líkingu við það sem hún fékk með þjóðkirkjulögunum frá 1997.
27Lausten 1983: 239-243.

Einnig vantaði í íslensku stjórnarskrána hliðstæðu 82. gr. í þeirri
dönsku. Sú grein kvað á um að enginn væri skyldur til að greiða
persónuleg gjöld vegna trúariðkunar sem hann tæki ekki þátt í.
Þeir sem ekki tilheyrðu neinu trúfélagi skyldu þó gjalda til
skólakerfisins upphæ ð sem næ m i lögbundnum gjöldum til
þjóðkirkjunnar.28 Tvær skýringar geta verið á því að ákvæði þetta
var ekki tekið upp í íslensku stjórnarskrána. Ö nnur er sú að
kirkjuskipaninni í báðum stjórnarskránum hafi verið ætlað að vera
algjörlega lýsandi í þessu efni, það er að ákvæði hennar færu sem
næst ríkjandi aðstæðum í trúarefnum .29
Hér voru engin
viðurkennd trúfélög nem a lútherska kirkjan og raunar ekkert
skólakerfi. Það vantaði því báða þá viðtakendur gjaldanna sem
danska stjórnarskráin tiltók auk þjóðkirkjunnar. Danska ákvæðið
átti því ekki við íslenskar aðstæður og sam ræm dist því ekki
lýsandi kirkjuskipan sem sniðin væri að Íslandi. Með tilliti til
almennrar íhaldssemi íslenskra ráðam anna sem vikið var að hér að
framan hefur það væntanlega ekki valdið þeim áhyggjum að þetta
frávik gat skerti rétt íslensks utanþjóðkirkjufólks miðað við það
sem gerðist í Danmörku.

Svo kann að virðast sem sú staðreynd að í íslensku stjórnarskránni
segir allt frá 1874 að evangelísk-lútherska kirkjan „skuli vera“
þjóðkirkja mæli gegn þeirri túlkun að kirkjuskipaninni hafi aðeins
verið ætlað að vera lýsandi. Þetta orðalag er m un sterkara og
meira stefnum arkandi eða „norm erandi“ en orðalag danska
frumtextans sem einfaldlega segir að evangelísk-lútherska kirkjan
sé þjóðkirkja í Danmörku. Það var hlutlæg lýsing á aðstæðum þar í
landi í árdaga trúfrelsis og þjóðkirkjuskipanar en þá var danska
þjóðin í stórum dráttum lúthersk. Þó störfuðu þar í landi vissulega
önnur trúfélög en evangelísk-lútherska kirkjan en þau náðu nær
einvörðungu til fólks a f erlendum u p p ru n a og afkomenda þess og
störfuðu auk þess á grundvelli sérstakra laga og konungsleyfa.
Svipuðu máli gilti raunar í kaupstöðum hér á landi frá 1786 þótt
ekki mættu útlendingar þar stofna trúfélög.30 O rðalagið „skal vera“

28Danm arks riges grundlov af 5te juni 1849. Slóð sjá heimildaskrá.
29 Glædemark 1948: 151, 153. Gammeltoft-Hansen 1999a: 46. GammeltoftHansen 1999d: 329. Ravn-Olesen 2004a: 13. Sjá þó Zahle 1996: 148-149.
30Lausten 2008: 55-58. Hjalti Hugason 2003a. Björg Thorarensen 2008: 322323.

á ræ tur að rekja til þeirrar þýðingar á dönsku stjórnarskránni sem
lögð var fyrir þjóðfundinn 1851.31 Þar var gert ráð fyrir að landið
hefið sömu stöðu og amt í D anm örku.32 Fyrirmælin um að
lútherska kirkjan „skuli vera“ þjóðkirkja á Íslandi stafa því
væntanlega a f því að þar sem þeirri kirkju hafði a f „eðlilegum“
ástæðum verið veitt staða þjóðkirkju með lýsandi kirkjuskipan í
Danm örku skyldi sama fyrirkomulag ríkja hér. Var það bein
afleiðing þess að stjórnarskrárgjafinn taldi landið óaðskiljanlegan
hluta af alríkinu. Til að efla einingu ríkisins var sem sé mikilvægt
að sama skipan gilti í trúarefnum hér og í D anm örku.33 Fái þessi
túlkun staðist hefur kirkjuskipan Íslands á 19. öld ráðist af
almennu pólitísku ástandi, það er stöðu Íslands í alríkisheildinni,
en ekki a f trúarpólitík. Einnig getur þó verið um einfaldan
orðalagsmun að ræða þar sem fram söguháttur (er) kem ur fyrir í
nokkrum þýðingum stjórnarskrártextans fyrir 1874 en einkum og
sér í lagi vegna þess að hann var notaður í hinum opinbera danska
texta hennar.34 Engin rök virðast aftur á móti fyrir því
að
stjórnarskrár- eða löggjafinn hafi nokkru sinni litið svo á að sú
kirkjan ætti að vera þjóðkirkja hér á landi vegna þess að
evangelísk-lúthersk trú væri talin réttari en önnur trú.35 Þvert á
móti var bundinn endir á trúarpólitík af því tagi með
stjórnarskránni.36 Lútherska kirkjan skyldi eftir þetta aðeins njóta
stuðnings og verndar hins opinbera og síðar ríkisvaldsins „að því
leyti“ sem hún var kirkja meirihluta þjóðarinnar.

Ö nnur skýring á því að ekki var kveðið á um að
utanþjóðkirkjufólk væri undanþegið sóknargjöldum í íslensku
stjórnarskránni getur verið sú að hér hafi verið farið að

31 Tíðindi frá þjóðfundi 1851: 445. Í stjórnarskrárfrumvarpi dönsku
stjórnarinnar frá 1867 er sama orðalag að finna og í endanlegri gerð stjskr. en í
dönsku uppkasti að frum varpinu er notað sama orðalag og í dönku
fyrirmyndinni frá 1849: „Den ev angelisk-lutherske kirke er den islandske
Folkekirke“ . Frumvarp til stjórnarskrár um hin sjerstaklegu málefni Íslands
(1871). ÞÍ. Ísl. stjórnardeildin. S. VII, 4. Alþingistíðindi 1867(2): 12.
32Einar Laxness 1995(3): 153.
33Lovs. f. Island 1889(21): 1.
34Lovs. f. Isl. 1889(21): 754.
35 Gagnstæð túlkun sjá Njörður P. Njarðvík 2010: 110. Hér er þessari túlkun
hafnað.
36 Sjá Alþingistíðindi 1999-2000(A1): 673.

grunnsjónarmiði sem margir leiðtogar Íslendinga á 19. öld vildu
að viðhaft væri varðandi aukið trúfrelsi og höfundur þessarar
greinar hefur á öðr um stað nefnt „íslensku leiðina“ . H ú n fólst í því
að ekki skyldi slakað á í trúfrelsisefnum og raunar fleiri
m annréttindam álum fyrr en knýjandi þ ö rf væri fyrir slíkt í landinu
sjálfu. Það skyldi þannig ekki rým ka rétt alþýðu á grundvelli
almennra mannréttindasjónarmiða eða til að tryggja Íslendingum
sama rétt og D önum heldur aðeins vegna raunverulegs þrýstings
a f þjóðarinnar hálfu. H ann myndaðist með því að svo margir
áhangendur annarra kirkjudeilda en hinnar lúthersku eða annarra
trúarbragða en kristni settust að á landinu en þó frekar að svo
margir Íslendingar segðu sig úr þjóðkirkjunni víða um land að
ekki yrði hjá því komist að kveða á um réttarstöðu þeirra.37 Var
þessum rökum jafnvel haldið fram áður en heimilt var að segja sig
úr lúthersku kirkjunni og áður en önnur trúfélög máttu starfa á
landinu. Samkvæmt þessu viðhorfi var æskilegt að ákvæði
stjórnarskrár færu sem næst ríkjandi ástandi og ekki væri gefið
undir fótinn með frelsi sem telja m ætti „óþarft“ miðað við
aðstæður í samfélaginu. Gilti þá einu þótt um viðurkennd
m annréttindi væri að ræða sem náð hefðu fram að ganga annars
staðar í ríki D anakonungs og danska stjórnin vildi að giltu einnig
hér.38 Viðhorf af þessu tagi eru skiljanleg í ljósi þess að hér var við
lýði fámennt og samtoga kyrrstöðusamfélag sem einkenndist af
strjálbýli og einhæfum atvinnuvegum. N útím inn hafði enn vart
hafið innreið sína í landið.

Hvort sem það var dönsk stefna í þá veru að kirkjuskipanin skyldi
vera „lýsandi“ eða „íslenska leiðin“ sem olli því að ákvæðinu u m
gjaldfrelsi þeirra sem stóðu utan allra trúfélaga var sleppt varð
niðurstaðan hin sama: Íslenska stjórnarskráin í sinni upprunalegu
mynd gaf hvergi til kynna að heimilt væri að standa utan allra
trúfélaga og þar með að lýsa yfir trúleysi ef því var að skifta eins
og augljóslega var heimilt sam kvæm t þeirri dönsku. Að þessu
leyti gengu íslensku trúfrelsisákvæðin sýnu skemur en þau

37Hjalti Hugason 2006a: 75-76. Hjalti Hugason 2006b: 93-94. Sjá Björg
Thorarensen 2008: 29-30, 323.
38 Þórunn (Erlu) Valdimarsdóttir 2000: 54-59.

dönsku hvað varðaði einstaklingsbundið trúfrelsi.39 Bókstaflega
skilið bundu bæði íslenska (46. gr.) og danska (81. gr.)
stjórnarskráin félagslegt eða opinbert (hóprænt) trúfrelsi einnig við
guðstrú (theisma). Löngum hefur sá skilningur þó ráðið för í
báðum löndunum að túlka bæri orðalagið víðar en svo.40

Með stjórnarskránni 1874 var endir bundinn á kirkjudeildarlega
skilgreint ríkisvald hér á landi eins og gerst hafði í Danmörku
aldarfjórðungi fyrr og horfið frá þeirri kröfu að Íslendingar
m ynduðu samhæft samfélag á evangelísk-lútherskum grunni.
Trúariðkun varð þar með að mestu einkamál hvers og eins. Þá var
forsenda sköpuð fyrir opinberu starfi annarra trúfélaga í landinu
en lúthersku kirkjunnar.41 Þjóðkirkja í einhverri þeirri merkingu
sem greindi hana frá ríkiskirkju fyrri alda komst hins vegar ekki á
hér þegar með setningu stjórnarskrárinnar. Miklu fremur m á segja
að með henni hafi þróun í þá átt hafist og að þjóðkirkja hafi komið
fram á næstu áratugum með setningu laga um sóknar- og
héraðsnefndir (1880), heimild söfnuðum til handa að taka við
forræði sóknarkirkna sinna (1882), hluttöku safnaða í vali á
prestum (1886) og fleiru er stuðlaði að almennri ákvarðanatöku í
kirkjunni þegar til lengra lét.

Í þjóðkirkjuskipaninni fólst að lúthersku kirkjunni var veittur
forgangsréttur fram yfir önnur trúfélög og töldust allir tilheyra
henni í nokkrum skilningi (t.d. með gjaldskyldu) nema þeir segðu
sig úr henni og þá fyrst í stað til að ganga í annað trúfélag. H ér var
því komið á nokkurt trúfrelsi en ekki trúarlegt jafnræði.42 Hefur
trúfrelsið haldið áfram að þróast en ójafnræðið haldist fram á
þennan dag. N ú er þó um að ræða ójafnræði milli trúfélaga en ekki
einstaklinga eins og var í upphafi

39 Í þessu efni innleiddi danska stjskr. nýtt ástand, þ. e. útvíkkaði trúfrelsið
miðað við það sem verið hafði og heimilaði fólki að standa utan allra
trúfélaga.
40 Alþingistíðindi 1999-2000(A1): 672, 674, 676, 678. Hjalti Hugason
41 Alþingistíðindi 1999-2000(A1): 673. Bjarni Sigurðsson 1986: 370.
42 Alþingistíðindi 1999-2000(A1): 676. Sambærileg stjórnarskrárákvæði gilda í
Danm örku sjá Lindhardt 2005: 93, 124-125.

Í skýrslum ýmissa sýslunefnda sem teknar voru saman fyrir
þjóðfundinn 1851 hafði komið fram mikil andstaða við aukið
trúfrelsi. Sama var uppi á teningnum á Alþingi 1863 og 1865 þegar
bænarskrár þar að lútandi voru ræ ddar.43 Því vekur athygli að
trúfrelsi skyldi ekki m æta neinni mótstöðu þegar það bar að í
tengslum við stjórnarbótarmálið á þjóðfundinum sjálfum og aftur
frá 1867 þegar stjórnarskráin var í mótun. Þetta þ a rf ekki að benda
til stefnubreytingar a f Íslendinga hálfu. Líklegasta skýringin er að
flestir leiðtogar Íslendinga hafi staðið gegn réttarbótum í anda
dönsku stjórnarskrárinnar þegar þeir litu svo á að þæ r gætu á
einhvern hátt skyggt á meginkröfu þeirra um aukin þjóðréttindi,
það er sjálfstæði þjóðarinnar. Hins vegar féll trúfrelsismálið ætíð í
skuggann af öðrum atriðum þegar það bar á góma samtímis
deilum um stöðu landsins í danska ríkinu, aðild Alþingis að
löggjafarvaldinu og stjórnarfyrirkomulag landsins að öðru leyti.
Samstaða hefur þá verið um að láta ekki ágreining um trú- og
kirkjumál tefja þróun aukins þjóðfrelsis hvort sem ágreiningurinn
var milli Íslendinga sjálfra eða þeirra og danskra stjórnvalda.44
Stjórnarskráin veitti Íslendingum enda aðeins þau borgaralegu
réttindi sem þegnar konungs í Danm örku höfðu þegar notið í
aldarfjórðung og dönsk stjórnvöld töldu jafnvel að giltu þegar hér
þótt lög hefðu ekki verið sett um framkvæmd þeirra.45

Ýmislegt skorti á að landsm enn tækju að njóta hins nýfengna
trúfrelsis síns til fulls frá og með gildistöku stjórnarskrárinnar.
Fyrst í stað (til 1904) voru til dæmis allir áfram gjaldskyldir til
sóknarkirkju og -prests hvort sem þeir tilheyrðu þjóðkirkjunni eða
nýttu sér réttinn til að stofna eigið trúfélag (í fyrstu aðeins
lútherska fríkirkjusöfnuði). Þá voru þeir sem stóðu utan allra
43Hjalti Hugason 2006a. Hjalti H ugason 2006b: 94-102.
44Ágreiningur milli Íslendinga og Dana á sviði trúm ála kom t.d. fram í
viðbrögðum Alþingis við tilraunum stjórnvalda til að auka réttindi Gyðinga
hér á landi. Hjalti Hugason 2003a.
45 Þórunn (Erlu) Valdimarsdóttir 2000: 56-58. Á tímabilinu 1849-1866 litu
dönsk stjórnvöld svo á að danska stjskr. gilti hér án þess þó að telja að hér
ríkti trúfrelsi. Ekki var þó beitt lagavaldi gegn þeim fáu sem viku frá
evangelísk-lútherskri trú hér á tímabilinu. Kann það að stafa af því að
trúfrelsisgreinar stjskr. hafi ekki verið taldar fela í sér efnisreglu heldur
stefnumörkun í þá veru að því skyldi komið á með lögum. Steingrímur
Gautur Kristjánsson 2002: 181. Sjá og Páll Sigurðsson 2004: 131-132.

trúfélaga gjaldskyldir gagnvart þjóðirkjunni allt til 1915.46 Ekki
kom heldur fram í fyrstu stjórnarskránni nein vísbending um að
heimilt væri að afneita allri trú og/ eða standa utan trúfélaga. Staða
utanþjóðkirkjufólks var því um margt óljós og litið hefur verið svo
á málefni þeirra heyrðu undir einkamálarétt. Í huga margra
alþingismanna var enda enginn m u n u r á formlegu trúfrelsi og
einstaklingsbundnu um burðarlyndi í trúarefnum sem þeir töldu
ríkja meðal landsm anna.47

Þá fól stjórnarskráin ekki í sér neitt fyrirheiti um að breyting yrði á
í þessu efni þar sem ekki var kveðið á um að lög yrðu sett um
stöðu þeirra sem stóðu utan þjóðkirkjunnar eða félög sem þeir
kynnu að stofna um trúariðkun sína. Í því efni var gengið m un
skemur en í dönsku stjórnarskránni (83. gr.). Varð þetta ástand
óviðunandi þegar til lengdar lét eins og kom fram þegar
einstaklingar sem höfðu gengið öðrum trúhreyfingum á hönd
vildu ganga í hjónaband og eignuðust börn. Tók langan tíma og
kostaði töluverð átök á þingi að útfæra trúmálabálk
stjórnarskrárinnar í sérlögum og koma trúfrelsi þar með í
fram kvæm d.48

Eftir 1874 varð þó sú meginbreyting að ábyrgðin á að koma
ákvæðum stjórnarskrárinnar í framkvæmd og þróa þau áfram í
samræmi við óskir landsm anna og samtímaleg viðhorf til
m annréttinda færðist í auknum mæli yfir á Íslendinga sjálfa.49
Sýndi seinagangur og þ re f um kirkju- og trúfrelsismál á Alþingi að
íhaldssemi flestra íslenskra stjórnmálamanna var ekki úr sögunni.

Stjórnarskrárbreytingar 1915

46Bjarni Sigurðsson 1986: 380-382.
47Hjalti Hugason 2006b: 51-54.
48 Þórunn (Erlu) Valdimarsdóttir 2000: 56-58. Bjarni Sigurðsson 1986: 378-382.
49 Gunnar Helgi Kristinsson 1994: 22-23.

Allt frá 1909 höfðu stjórnarkrárbreytingar verið í deiglunni fyrst að
frumkvæði landsstjórnarinnar (þ.e. Björns Jónssonar (1846-1912)
ráðherra 1909-1911) en síðar einstakra þingmanna. Framan af urðu
frum vörpin þó ekki ú træ dd vegna óvissu í sambandsmálinu. Var
hér einkum um að ræða breytingar á ákvæðum um ráðherra,
niðurfellingu konungkjörinna þingm anna og rým kun
á
kosningarétti í sama anda og breytingar sem gerðar voru í
D anm örku.50

Þegar 1909 kom fram á Alþingi vilji til að kirkjuskipaninni yrði
breytt þannig að fella m ætti hana úr gildi með lögum en áður
þurfti til þess venjulega stjórnarskrárbreytingu. Var niðurfelling
kirkjuskipanarinnar talin jafngilda aðskilnaði ríkis og kirkju sem
þá var mikið til um ræ ðu.51 Tveimur árum síðar (1911) var lagt til
að þessu markmiði yrði náð með því að kirkjuskipaninni yrði að
vissu marki slegið saman við dönsku „fyrirheitisgreinina“ um
sérstök stjórnskipunarlög fyrir þjóðkirkjuna á þann hátt að fyrsta
grein trúmálabálksins hljóðaði svo: „Fyrirkomulagi kirkjunnar
gagnvart landsstjórn skal skipa með lögum.“ 52 1913 og aftur 1914
var svo lagt til að aftan við upphaflega kirkjuskipan (45. gr.) kæmi
viðbótin: „Breyta m á þessu með lögum .“53 Ákvæðið átti við um
hvers konar breytingar á kirkjuskipaninni en ekki aðeins
niðurfellingu hennar.54 Breyting a f síðarnefnda taginu felur að
minnsta kosti í sér skref í átt að aðskilnaði ríkis og kirkju. Um
eiginlegan eða fullan aðskilnað þ a rf þó ekki að vera að ræða sé
kveðið á um einhvers konar tengsl þessara stofnana í lögum.55

50 Stjórnarskrárbreytingar höfðu verið gerðar árið 1903 vegna tilkomu
heimastjórnar. Eiríkur Tómasson o.a. 2005: 6-7. Slóð sjá heimildaskrá. Þær
snertu þó ekki trúmálabálkinn. Í Danm örku gengu breytingarnar þó fyrst í
gildi við lok fyrri heimsstyrjaldarinnar 1918. H vidt 1999: 6.
51 Alþingistíðindi 1909(A): 1116-1117.
52 Alþingistíðindi 1911(A): 221.
53 Alþingistíðindi 1913(A): 1331. Alþingistíðindi 1914(A): 4. Áður gilti almenna
reglan um stjórnarskrárbreytingar einnig um breytingar á kirkjuskipaninni.
Alþingistíðindi 1914(A): 671. Gunnar Helgi Kristinsson 1994: 26, 122.
54 Gunnar G. Schram 1997: 467.
55Ekki verður t.d. séð að niðurfelling 62. gr. stjskr. m undi leiða til aðskilnaðar
ríkis og kirkju stæðu lögin um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar
(1997) lítið breytt. Eðlilegt virðist þó að formlegu heiti þjóðkirkjunnar yrði
breytt úr þjóðkirkjan í t.d. Íslenska kirkjan líkt og gert var í Svíþjóð 2000.

Ekki var gert ráð fyrir að breyting á kirkjuskipaninni þyrfti neinna
sérstakra ráðstafana við umfram aðrar lagabreytingar. Líta m á svo
á að þessi tilhögun hafi veikt kirkjuskipanina að minnsta kosti
tím abundið en breytingar á stjórnarskrá kröfðust þingrofs, nýrra
kosninga og staðfestingar nýkjörins þings eins og enn er gert ráð
56
fyrir.

Þegar 1909 var lagt til að kveðið yrði á um það sem oft er nefnt
„neikvæð hlið“ trúfrelsis en það hafði verið gert í Danm örku strax
með stjórnarskránni 1849.57 Var nú lagt til að réttur þeirra er stæðu
utan trúfélaga yrði rým kaður og enginn væri skyldur til greiða
persónuleg gjöld „til neinnar annarar guðsdýrkunar en þ eirrar, er
hann sjálfur aðhyllist“ .58 Þeir sem ekki sönnuðu að þeir tilheyrðu
öðru trúfélagi áttu aftur á móti að greiða ígildi sóknargjalda til

Niðurfelling kirkjuskipanar úr sænsku stjskr. var almennt nefnd „skilsmassa“
ríkis og kirkju meðan hún var í undirbúningi. Í seinni tíð hafa menn almennt
tekið að ræða um „relationsförandring“ . Sýn ir það að þar í landi er nú litið
svo á að fullur aðskilnaður hafi ekki orðið við breytinguna.
56Lovs. f. Isl. 1889(21): 744.
57 „Neikvæðri hlið“ trúfrelsis felst í því að standinn er vörður um rétt fólks til
að afneita trú, standa utan trúfélaga, vera þeim óskuldbundið og jafnvel vera
laust undan trúarlegum áreitum í opinberu rými. Í „jákvæðri hlið“ trúfrelsis
felst aftur á móti að áhersla er lögð á að tryggja fólki sem víðtækast frelsi til
trúariðkunar. Positiv och negativ religionsfrihet i arbetslivet... Slóð sjá
heimildaskrá. Hjalti Hugason 2006c: 20-22. Misjafnt er eftir löndum og ríkjum
hvort meiri rækt hefur verið lögð við „jákvæða“ eða „neikvæða hlið“
trúfrelsis. A f löndum Evrópu hefur Frakkland gengið hvað lengst í hinni
„neikvæðu“ útfærslu eins og fram kem ur meðal annars í banni við að konur
er aðhyllast islam beri blæju t.d. í opinberum skólum. Með tilliti til þess að
franska byltingin beindist ekki aðeins gegn ríkinu heldur ekki síður kirkjunni
sem pólitísku afli er þessi útfærsla trúfrelsis eðlileg þar í landi sem einnig
kem ur fram í róttækum aðskilnaði sem gerður var milli ríkis og kirkju í
Frakklandi í byrjun 20. aldar. Christensen o.a. 1976: 142-151. Burum a 2010:
16, 49-50. Hér á landi eins og annars staðar á N orðurlöndum og víðar
þróaðist lýðræði hins vegar á hægfara hátt sem ekki leiddi til byltingakennds
uppgjörs við stofnanir samfélagsins þar á meðal þjóðkirkjuna. Meðal annars
þess vegna hefur hin „jákvæða hlið“ trúfrelsisins verið í forgrunni hér.
58 Alþingistíðindi 1909(A): 192(11). Ný stjórnarskrá 1909: 60. Um þá skipan
sem gilti um gjöld utanþjóðkirkjumanna á þessum tíma sjá Einar Arnórsson
1912:25-26.

skóla.59 Tveimur árum síðar var tillagan endurtekin með þeirri
breytingu að ígildi sóknargjaldsins var fellt brott.60 1913 og 1914
var loks lagt til að aftan við 47. gr. (um bann við að trúarbrögð
hefðu áhrif á borgaraleg og þjóðleg réttindi) kæm i viðbót er gerði
óheimilt að persónuleg gjöld vegna trúariðkunar væru lögð á aðra
en þá sem tækju þátt í henni en kvæði jafnframt á um gjaldskyldu
þeirra er stæðu utan allra trúfélaga til jafns við þjóðkirkjumenn.
Hljóðaði viðbótin þannig:

Enginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til neinnar
annarar guðsdýrkunar en þeirrar, er hann sjálfur aðhyllist.

N ú er m aður utan þjóðkirkjunnar, og geldur hann þá til háskóla [svo]
Íslands, eða einhvers styrktarsjóðs við þann skóla, eftir því sem á
verður kveðið, gjöld þau, er honum ella hefði borið að greiða til
þjóðkirkjunnar, enda heyri hann ekki til öðrum trúarbragðaflokki, er
viðurkendur sje í landinu.

Breyta má þessu með lögum .61

Var hér byggt á fyrirmynd frá 82. (77. frá 1866, núv. 68.) gr. í
dönsku stjórnarskránni en eins og tíundað hefur verið var þessu
ákvæði sleppt 1874. Heimildin til að breyta m ætti ákvæði um
gjöldin til Háskólans með lögum náði til niðurfellingar þess, sem
og breytinga í þá veru að gjöldin væru látin renna til einhvers

59 Alþingistíðindi 1909(A): 192(11). Ný stjórnarskrá 1909: 60. Með þeim
breytingum sem að þessu sinni voru lagðar til á trúm álabálkinum hefði hann
orðið efnislega hliðstæður ákvæðum dönsku stjórnarskrárinnar.
60 Alþingistíðindi 1911(A): 222.
61 Annar og þriðji málsliður eiga ræ tur að rekja til nefndar sem um málið
fjallaði í neðri deild 1913. Alþingistíðindi 1913(A): 935. Alþingistíðindi
1914(A): 4-5. Sjá Gunnar Helgi Kristinsson 1994: 26. Við
stjórnarskrárbreytingu 1994/ 1995 var þriðju málsgreininni slegið saman við
aðra málsgrein til staðfestingar á að fyrrnefnda málsgreinin ætti aðeins við
ákvæðið um gjaldskyldu til HÍ. Stjórnartíðindi 1995(A): 652.

annars veraldlegs málefnis eða beint í ríkissjóð eins og nú er raun

Fyrsta málsgrein tillögunnar fól í sér réttarbót þeim til handa sem
stóðu utan þjóðkirkju og stuðlaði að nokkru jafnrétti trúfélaga í
landinu. Þó tilslökunin væri einkum hugsuð fyrir þá sem stóðu
utan allra trúfélaga fólst í útfærslu hennar óbein vörn fyrir
þjóðkirkjuna og trúfélög almennt. Enginn skyldi sem sé hafa
fjárhagslegan ávinning af því að vera utan trúfélaga. Þannig var
stefnt stigu við úrsögnum úr trúfélögum af þeirri ástæðu.
Athyglisvert er að einmitt á þessum sama tíma felldu Danir
hliðstætt ákvæði brott úr stjórnarskrá sinni.63 Virðist sem þessi
almenna vörn trúfélögum til handa hafi verið talin tímaskekkja í
Danm örku þegar komið var fram á annan áratug 20. aldar en þótt
eiga við hér á sama tíma. Er það í anda þeirrar íhaldssemi sem
lengi hafði verið við lýði hér í trúarm álefnum og kom fram í því
sem hér að framan var nefnt „íslenska leiðin“ . Þess má geta að eftir
breytinguna kem ur hvergi beinlínis fram í dönsku stjórnarskránni
að heimilt sé að standa utan trúfélaga þar í landi. Ljóst er þó að
breytingin átti ekki að skerða rétt fólks í því efni.

Í um ræ ðum á Alþingi féllu þessi atriði eins og jafnan hefur verið
um trúarleg málefni í skugga a f öðrum tillögum að
stjórnarskrárbreytingum. Voru báðar tillögurnar samþykktar
óbreyttar og staðfestar 1915.64 Þar með var í fyrsta skipti kveðið á
um í íslensku stjórnarskránni að heimilt væri að standa utan allra
trúfélaga auk þeirra réttarbóta sem breytingarnar höfðu í för með
sér fyrir utanþjóðkirkjufólk svo langt sem þæ r náðu. Hélst þessi
breyting í hendur við formlega veikingu kirkjuskipanarinnar
miðað við aðra hluta stjórnarskrárinnar eins og vikið var að hér að
framan.

62Lög um sóknargjöld o.fl. 1987 nr. 91 29. desember. Slóð sjá heimildaskrá.
Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum 2009 nr. 70 29. júní. Slóð sjá heimildaskrá.
Gunnar G. Schram 1997: 466.
63 Gunnar Helgi Kristnisson 1994: 124-125. Gammeltoft-Hansen 1999c: 325.
64 Alþingistíðindi 1914(A): 759. Stjórnartíðindi 1915(A): 20. Gunnar Helgi
Kristinsson 1994: 26.

Efni trúmálabálks stjórnarskrárinnar hefur ekki oft verið rætt á
Alþingi án tengsla við stjórnarskrárbreytingar. Fjórum árum eftir
áðurnefndar breytingar (1919) var þó fjallað nokkuð um nýmælið
um gjaldskyldu þeirra sem stóðu utan viðurkenndra trúfélaga.
Matthías Ólafsson (1857-1942, stundaði lengst af verslunarstörf)
þm V.-Ísafjarðarsýslu lagði þá fram tillögu um að ákvæðið yrði
fellt brott. Taldi hann það mikla skerðingu á trúfrelsi „að neyða
m enn til að borga fje fyrir það, að þeir geta ekki aðhylst hina
lögvernduðu guðsdýrkun þjóðarinnar“ . Áleit hann þetta skerf í þá
átt „að gera m enn að píslarvottum sökum trúarskoðana þeirra“ og
væri ákvæðið til komið af hræðslu við „að ef menn komist undan
gjöldum með því að segja sig úr þjóðkirkjufjelaginu, þá m uni
margir nota sjer það og kirkjurnar standa tómar eftir“ .65 Lagði
hann til „að þeir menn, sem ekki aðhyllast guðsdýrkunarsiði
kirkjunnar og ýmsar sjerskoðanir aðhyllast í trúarefnum , sleppi
við öll gjöld, sem aðrir gjalda til kirkju sinnar.“66
Einar Arnórsson (1880-1955, lagaprófessor) þm Árnesinga var á
öndverðum meiði og áleit hentugast bæði fyrir ríkið og
þjóðkirkjuna að sem flestir væru í kirkjunni og greiddu til hennar
meðan „ríkið á annað borð heldur uppi kirkju“ .67 Meðan svo væri
leit hann á greiðslu sóknargjalda sem almenna félagsskyldu sem
enginn mætti skorast un d an sökum trúarbragða sinna enda
sam ræm dist það best anda stjórnarskrárinnar að hans mati að sú
skylda að kosta kirkjustarf hvíldi á sem flestum. Deildi hann þar
með viðhorfum sem komið höfðu fram í um ræ ðum um rétt
utanþjóðkirkjumanna á níunda áratug 19. aldar. Virtist honum auk
þess allt stefna í þá átt að kirkjan yrði ,,„confessions“ -laus“ í
framtíðinni og gæti það því ekki talist frelsisskerðing „eða
samviskuþvingun á neinn hátt“ að tilheyra henni.68 Þá taldi hann
almenna gjaldskyldu af þessu tagi fela í sér hvatningu fyrir þá sem
vildu vinna að aðskilnaði ríkis og kirkju að vinna ötullegar að því
65 Með „lögverndaðri guðsdýrkun“ átti Matthías bæði við þjóðkirkjuna og
önnur viðurkennd trúfélög. Alþingistíðindi 1919(B): 1512. Ákvæðið kom á ný
til um ræ ðu við stjórnarskrárbreytingu 1995. Sjá m. a. Alþingistíðindi 1995(B):
134.
66 Alþingistíðindi 1919(A:I): 417. Alþingistíðindi 1919(B): 1513.
67 Alþingistíðindi 1919(B): 1533.
68 Alþingistíðindi 1919(B): 1533. Andstæð skoðun kom fram hjá Gísla
Sveinssyni (1914: 204-205) en hann áleit þjóðkirkjuskipanina og ekki síst
gjaldskyldu utanþjóðkirkjufólks andstæða trúfrelsi.

máli. Hið meinta óréttlæti gæti þannig flýtt fyrir að trúarpólitískt
baráttum ál þeirra næðu fram að ganga.69
Skilningur Einars Arnórssonar var sýnilega sá að þjóðkirkjan væri
algerlega veraldleg ríkisstofnun sem hið opinbera héldi úti sem
ytri umgjörð um trúarlífið í landinu og ætti því ekki heimtingu á
neinni sjálfsstjórn (eins og t. d. „fyrirheitisgreinin“ g af í skyn).70
Því væri rétt og í anda stjórnarskrárinnar að útgjöld af kirkjunni
dreifðust á sem flesta þegna ríkisins. Virðist hann hafa talið
eðlilegt að afnema tengsl ríkis og kirkju með öllu ef ekki yrði litið á
rekstur þjóðkirkjunnar sem sameiginlegt verkefni allra sem ekki
væru í öðrum trúfélögum. Ef kvikað yrði frá því sjónarmiði taldi
hann hættu á að þeim sem eftir yrðu í þjóðkirkjunni yrði
m ism unað með gjaldtöku til hennar. Samræmdist það
fyrrgreindum skilningi hans að þjóðkirkjan væri fyrst og fremst
opinber ram m i um trúarskoðanir af ólíkum toga en ekki trúfélag.
Þá leit hann sýnilega svo á að betra væri að einhverjir sem ekki
aðhylltust kenningar kirkjunnar kynnu að vera neyddir til að
greiða til hennar gjöld en að fólk a f fjárhagsástæðum freistaðist til
að standa utan trúfélaga. Byggðist þetta sjónarmið þó fremur á
hagkvæm nisástæðum
en viðleitni til að styrkja stöðu
þjóðkirkjunnar eða trúfélaga almennt. Hjá Einari má skynja þá
afstöðu að trúfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar ættu fyrst og fremst
að vernda trúarlega starfsemi en síður að standa vörð um frelsi
þeirra sem voru trúlausir eða stóðu af öðrum ástæðum utan allra
trúfélaga. Hjá honum virðist því koma fram svo þung áhersla á
„jákvæða hlið“ trúfrelsisins að réttur utanþjóðkirkjufólks sé jafnvel
fyrir borð borinn.
Það álit að þjóðkirkjan stefndi í að verða „confessions-“ eða
játningarlaus sem gerði það að verkum að allir ættu að geta unað
því að greiða til hennar gjöld sem félags- og m enningarstofnunar
byggði Einar á sívaxandi áhrifum frjálslyndrar guðfræðihefðar
sem sniðgekk ýmis hefðbundin atriði í kenningu kirkjunnar og
barðist fyrir opinni eða víðfeðmri þjóðkirkju.71
69 Alþingistíðindi 1919(B): 1533-1534.
70Einar Arnórsson 1912: 33-34.
71 Þess skal getið að víða um lönd var tekist á um hvort lútherskar kirkjur ættu
að starfa á þröngt afmörkuðum guðfræðilegum grunni eða vera „opnar“ eða
„víðar“ og rúm a ólíkar guðfræðistefnur þar á meðal guðfræðikenningar er
byggðu á frjálslyndri guðfræðihefð og e.t.v. únítarisma. Í Danm örku, Noregi

Trúmál, konungsríki og fullveldi

Í framhaldi af því að Ísland var viðurkennt fullvalda ríki í
konungssam bandi við Danmörku
1918 varð að breyta
stjórnskipunarlögum landsins. Samdi stjórnarskrárnefnd beggja
þingdeilda frumvarp að stjórnarskrá konungsríkisins Íslands sem
samþykkt var á reglulegu þingi 1919. Lutu breytingarnar frá fyrri
stjórnarskrá einkum að stjórnskipan ríkisins, konungsvaldinu og
umboði ráðherra og ríkisstjórnar. Þá var kosningaréttur
rým kaður.72 Kirkjuskipan og trúfrelsisákvæði var áfram að finna í
fimmta kafla hinnar nýju stjórnarskrár og voru þessir hlutar
samhljóða upphaflegum trúmálabálki frá 1874 með á orðnum
breytingum frá 1915. Þó varð sú orðalagsbreyting að í 58. (upphafl.
45.) gr. var kveðið á um skyldu „rikisvaldsins“ til að styðja og
vernda þjóðkirkjuna en áður hafði staðið „hið opinbera“ og átt i við
landshöfðingja og síðan ráðherra eftir að heimastjórn komst á.73
Var þetta eðlileg afleiðing a f breyttri stöðu landsins sem fullvalda
ríkis.
og vestanhafs kom til kærum ála um það hvort prestar hefðu farið út fyrir
kenningargrundvöll kirkju sinnar. Friðrik J. Bergmann 1916. Garde 2006. Á
fyrri hluta 20. aldar felldu ýmsir íslenskir prestar niður Postullegu
trúarjátninguna við skírnir um skeið og var þannig látið reyna á játningarlega
skilgreiningu þjóðkirkjunnar og stuðlað að játningarleysi hennar. Jakob
Jónsson 1930: 70-73. Um afstöðu til játninganna um 1930 sjá og Magnús
Jónsson 1928: 8-10. Á prestastefnu 1930 flutti Jón Helgason (1866-1942)
biskup (1916-1938) erindi um kirkjuhugtakið og afstöðu prestanna til
postullegu trúarjátningarinnar. Þar m un hann hafa talið íslensku þjóðkirkjuna
að réttum lögum óbundna af trúarjátningum. Prestastefnubók 1924-1950. ÞÍ.
Bps. BA/ 2. Einar Magnússon 1930: 121-122. Sjá þó Gísli Sveinsson 1914: 206209. Þessi lagatúlkun stóðst þó ekki að mati Einars Arnórssonar sem leit svo á
að skilgreining Danskra laga Kristjáns V frá 1683 (gr. 2-1-1) væri enn í gildi
og að játningarrit kirkjunnar væru þar með fimm auk Heilagrar ritningar.
Hann lagði sérstaka áherslu á að prestum bæri að haga kenningu sinni
samkvæm t ritningunum . Einar Arnórsson 1912: 31-32, 34-40. Sjá og Bjarni
Sigurðsson 1986: 71-81.
72 Stjórnartíðindi 1920(A): 11-21. Gunnar Helgi Kristinsson 1994: 26-27.
Eiríkur Tómasson o.a. 2005: 8-10. Slóð sjá heimildaskrá.
73 Alþingistíðindi 1919(A:I): 101. Stjórnartíðindi 1920(A): 18.

Eina breytingin sem að trú- og kirkjumálum laut var að við 76.
(núv. 79.) gr. sem fjallaði um stjórnarskrárbreytingar var bætt
ákvæði um að yrði kirkjuskipan stjórnarskrárinnar (þáv. 58. gr.)
breytt skyldi leggja lög þar að lútandi undir leynilega
atkvæðagreiðslu allra kosningarbærra m anna til samþykktar eða
synjunar. Átti þar með að viðhafa sömu aðferð og ef
sambandslögum Íslands og D anm erkur frá 1918 yrði breytt. 74
Kirkjuskipanin hlaut með þessu nokkuð aukna festu miðað við
það sem verið hafði frá 1915. Um þessa breytingu sagði Gísli
Sveinsson (1880-1959, sýslumaður) þm V.-Skaftfellinga og
aðalhvatam aður breytingarinnar meðal annars að „af innlendum
m álum, sem varða alþjóð, skiftir þetta mál svo miklu, að ekki má
m inna vera en að fólk fái að segja álit sitt um það, af eða á“ .75
Ákvæðið gerir engan áskilnað um kjörsókn eða aukinn meirihluta
í þjóðaratkvæðagreiðslu um breytingar á kirkjuskipaninni.
Meirihluti greiddra atkvæða sker því úr um hvort breyting skuli
76
gerð.
Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands var staðfest á aukaþingi
1920.77 Þá varð íslenska stjórnarskráin í heild líkust stjórnarskrá
Dana. 78 Trúmálabálkur íslensku stjórnarskrárinnar hefur þó aldrei
orðið samhljóða sambærilegum hlutum þeirrar dönsku. Til dæmis
hefur „fyrirheitisgreinar“ alltaf skort hér þrátt fyrir tilraunir til að
fá þæ r teknar u p p . 79 Þá kom ákvæði um gjald þeirra er stóðu utan

74 Alþingistíðindi 1919(A:I): 103. Alþingistíðindi 1919(A:II): 1246, 1862, 1864.
Stjórnartíðindi 1920(A): 20. Sjá Stjórnartíðindi 1915(A): 21.
75 Alþingistíðindi 1919(A:I): 778. Alþingistíðindi 1919(B): 1523. Gísli Sveinsson
var meðal forgöngum anna hinna almennu kirkjufunda (sá fyrsti haldinn 1934
og síðan annað eða þriðja hvert ár fram á 7. áratuginn) og forseti þeirra til
1947, sat í kirkjuráði sem stofnað var 1930 og var kjörinn á fyrsta kirkjuþingið
sem kom saman 1958. Alþingismannatal 1996: 162. Pétur Pétursson 2000: 309,
365. Skýra þessi kirkjulegu afskipti vilja hans til að festa þjóðkirkjuskipanina í
sessi.
76Björg Thorarensen 2008: 346.
77 Alþingistíðindi 1920(A): 277-287. Alþingistíðindi 1920(B): 71-76.
Stjórnartíðindi 1920(A): 18.
78 Gunnar Helgi Kristinsson 1994: 26-27. Eiríkur Tómasson o.a. 2005: 8. Slóð
sjá heimildaskrá.
79 V kafli stjskr. hljóðaði þannig 1920:

trúfélaga til Háskóla Ísland inn á sama tíma og hliðstætt
jöfnunargjald var afnumið í D anm örku, eins og drepið var á að
framan.
Trúmálabálkurinn úr stjórnarskrá konungsríkisins Íslands fluttist
óbreyttur yfir í stjórnarskrá lýðveldisins við stofnun þess 1944 en
varð þá sjötti kafli.80 Ástæða er til að ítreka að hvorki við tilkomu
58. grein: Hin evange liska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og
skal ríkisvaldið að því leyti styðja hana og vernda.
Breyta má þessu með lögum.
59. grein: Landsmenn eiga rjett á að stofna fjelög til að þjóna guði með
þeim hætti, sem best á við sannfæringu hvers eins; þó má ekki kenna eða
fremja neitt, sem er gagnstætt góðu siðferði og allsherjarreglu.
60. grein: Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum
rjettindum fyrir sakir trúarbragða sinna, nje heldur má nokkur fyrir þá sök
skorast undan almennri fjelagsskyldu.
Enginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til neinnar annarar
guðsdýrkunar en þeirrar, er hann sjálfur aðhyllist.
N ú er m aður utan þjóðkirkju, og geldur hann þá til Háskóla Íslands, eða
einhvers styrktarsjóðs við þann skóla, eftir því sem á verður kveðið, gjöld
þau, er honum ella hefði borið að greiða til þjóðkirkjunnar, enda heyri
hann ekki til öðrum trúarbragðaflokki, er viðurkenndur sje í landinu.
Breyta má þessu með lögum.
Alþingistíðindi 1919(A:I): 101. Stjórnartíðindi 1920(A): 18. 1909 hafði Björn
Jónsson ráðherra lagt fram frumvarp til stjórnskipunarlaga þar sem báðar
dönsku fyrirheitisgreinarnar voru teknar upp auk þess sem lagt var til að
kveðið væri á um hina „neikvæðu hlið“ trúfrelsisins. Með þessum
breytingum hefði trúm álabálkurinn orðið nær samhljóða hliðstæðu efni í
dönsku stjórnarskránni. Frumvarpið var ekki útræ tt m. a. vegna óvissu um
niðurstöðu í sambandsmálinu. Aþingistíðindi 1909(A): 192(11), 1116-1117. Ný
stjórnarskrá 1909: 60. Í þingm annafrum varpi 1911 sem heldur ekki var útræ tt
voru fyrirheitisgreinar einnig inni þó þannig að fyrirheitið um lög er kvæðu á
um stjórnskipan þjóðkirkjunnar var tengt kirkjuskipaninni. Alþingistíðindi
1911(A): 221-222. Eftir það komu fyrirheitisgreinar ekki til um ræðu.
80 Aðeins núm er trúm álagreinanna breyttust nú. Urðu þæ r 62.-64. gr. í stað
58.-60. Stjórnartíðindi 1944(A): 49. 1934 og 1942 höfðu verið gerðar breytingar
á stjskr. Í fyrra skiptið var kjördæmaskipan fest í stjórnarskrá, þingm önnum
fjölgað og kosningarréttur rýmkaður. Í síðara skiptið var
kosningarfyrirkomulagi breytt og samþykkt frávik frá ákvæðum um
stjórnarskrárbreytingar vegna sambandsslita við Dani. 1944 lutu
stjórnarskrárbreytingarnar einkum að því að ákvæði um konung viku fyrir

fullveldis né stofnun lýðveldis var brugðið á það ráð að greina
kirkjuskipanina frá trúfrelsisákvæðunum og koma henni fyrir í
tengslum við stjórnskipanina eins og verið hefur í dönsku
„móðurstjórnarskránni“ frá upphafi. Þetta m á skýra með almennri
tregðu til umfangsmikilla stjórnarskrárbreytinga og gefur vart
tilefni til að ætla að kirkjuskipanin hafi a f þeirri ástæðu veikari
stöðu hér en í Danmörku.
Ákvæðið um að breyta megi
kirkjuskipaninni með lögum vegur m un þyngra í því efni ekki síst
vegna þess að þar er um að ræða efnislega breytingu frá fyrstu
gerð stjórnarskrárinnar. A f þeirri ástæðu virðist mega álykta að
eftir 1915 sé kirkjuskipanin ekki fullkomlega órofa hluti af
grundvallarlögum landsins.81 Steingrímur Gautur Kristjánsson
telur þó að eftir tilkomu ákvæðisins um að staðfesta þurfi
breytingu á kirkjuskipaninni með þjóðaratkvæðagreiðslu (1920)
hafi hún ekki „minni styrk“ en önnur ákvæði stjórnarskrárinnar.82

Stjórnarskrárbreytingar 1994-1995

Á hátíðarfundi á Þingvöllum í tilefni af 50 ára afmæli lýðveldisins
17. júní 1994 samþykkti Alþingi ályktun þess efnis að endurskoða
skyldi mannréttindakafla (sjöunda kafla) stjórnarskrárinnar. Átti
endurskoðunin meðal annars að miða að því að færa ákvæði
kaflans til samræmis við alþjóðlega sáttmála er þjóðin hafði gerst
aðili að.83 Þegar hér var komið sögu þótti orðalag
ákvæðum um forseta Íslands. Gunnar Helgi Kristinsson 1994: 27. Eiríkur
Tómasson o.a. 2005: 11-14. Slóð sjá heimildaskrá. Breytingar voru síðan
gerðar á stjskr. 1959, 1968, 1984 og 1991. Þær höfðu þó ekki áhrif á
trúmálabálkinn. Breytingarnar 1959, 1968 og 1984 tóku til
kosningarfyrirkomulags og kosningaraldurs. 1991 var skipting Alþingis í
tvær deildir afnumin og skilið á milli fram kvæ m da- og dómsvalds í héraði.
Gunnar Helgi Kristinsson 1994: 27-28. Eiríkur Tómasson o.a. 2005: 18-19. Slóð
sjá heimildaskrá. Gunnar G. Schram (1997: 22) nefnir ekki
stjórnarskrárbreytinguna 1959.
81 Alþingistíðindi 2001-2002(A:1): 616.
82 Steingrímur Gautur Kristjánsson 2002: 205.
83 Alþingistíðindi 1993-1994(B:5): 8919. Í greinargerð með
þingsályktunartillögunni sagði m.a.: „Í fyrsta lagi þ a rf að efla, samhæfa og

m annréttindaákvæðanna, þar með talið ákvæða um trúfrelsi, bera
augljós merki þess að þau væru orðin 120 ára göm ul.84 Við þetta
tækifæri var trúfrelsi talið með þeim grundvallarréttindum sem
helgust væru hverjum borgara landsins.85 Var endurskoðunin því
einnig látin ná til trúfrelsisákvæðanna (í sjötta kafla) og nokkrar
breytingar gerðar á þeim .86

Breytingarnar á m annréttindagreinunum miðuðu að því að rýmka
orðalag og færa það til nútímalegra horfs. Hvað trúfrelsisákvæðin
áhrærði var jafnframt leitast við að fyrirbyggja þá túlkun að
trúfrelsið fæli aðeins í sér frelsi til að velja milli þjóðkirkjunnar og
annarra trúfélaga sem aðhylltust guðstrú eða guðsdýrkun í
bókstaflegum skilningi. Því var lagt til að í stað þess að segja að
landsm enn ættu „...rétt á að stofna félög til aðþjónaguði með þeim
hætti, sem bezt á við sannfæringu hvers eins“ , eins sagði í 63. gr.,
yrði kveðið á um rétt þeirra til að „stofna trúfélög og iðka trú sína í
samræmi við sannfæringu hvers og eins“ . Vegna eldri túlkunar
var hér einkum um orðalagsbreytingu að ræða. Þá var og í fyrsta
samræma m annréttindaákvæðin þannig að þau gegni betur en nú því
hlutverki sínu að vera vörn almennings í samskiptum við þá sem með
ríkisvaldið fara. Í öðru lagi er þ ö rf á því að færa ýmis ákvæði til nútímalegra
horfs enda eru þau óbreytt frá því að fyrsta stjórnarskrá Íslands var sett árið
1874. Í þriðja lagi er tím abært að endurskoða mannréttindaákvæði
stjórnarskrárinnar með tilliti til þeirra þjóðréttarlegu skuldbindinga sem
Ísland hefur gengist undir með því að gerast aðili að alþjóðlegum sáttmálum
til verndar m annréttindum .“ Alþingistíð indi 1993-1994(A:7): 5222-5223.
Alþingistíðindi 1994-1995(B:3): 3119-3120. Sjá og Alþingistíðindi 1995(B): 132,
133-134. 1995 var einnig innleitt ákvæði um að endurskoðun á frjárreiðum
ríkisins skyldi fara fram á vegum Alþingis. Síðan hefur stjskr. verið breytt
1999 en sú breyting tók aðeins til skiptingar landsins í kjördæmi. Eiríkur
Tómasson o.a. 2005: 19. Slóð sjá heimildaskrá.
84 Að mati Gunnars G. Schram höfðu m annréttindaákvæðin þó þjónað
hlutverki sínu vel til þessa tíma. M unaði þar mest um að dómstólar höfðu
rýmkað túlkun sína á þeim á undangengnum áratugum. M annréttindaákvæði
í stjórnarskrám Dana og N orðm anna voru á þessum tíma í lítið breyttri mynd
frá 19. öld. M annréttindi í Svíþjóð hvíldu m. a. á grundvallarlögum frá 1949
og 1992 og voru því með nútímalegu sniði. N ý r mannréttindakafli tók gildi í
Finnlandi 1995. Gunnar G. Schram 1997: 189. Tryckfrihetsförordningen. Slóð
sjá heimildaskrá. Yttrandefrihetsgrundlagen. Slóð sjá heimildaskrá.
85Alþingistíðindi 1994-1995(A:3): 2084. Alþingistíðindi 1994-1995(B:3): 3119.
Sjá og Alþingistíðindi 1995(B): 133. Sjá Gunnar G. Schram 1997: 448.
86 Sjá m.a. Alþingistíðindi 1995(B): 133-134.

skipti kveðið beint á um rétt m anna til að standa utan trúfélaga.
Var það gert með því að skjóta inn í aðra málsgrein í 64. gr.
viðbótinni: „Öllum er frjálst að standa utan trúfélaga.—87 Þar með
var tekið að kveða beinlínis á um „neikvæða hlið“ trúfrelsisins en
ekki aðeins hina „jákvæðu“ eins og verið hafði frá upphafi þrátt
fyrir ákvæði frá 1915 sem kváðu óbeint á um þennan rétt.

N átengd trúfrelsisákvæðum stjórnarskrárinnar er jafnræðisregla
hennar sem innleidd var við endurskoðunina 1994-1995 (65. gr.).
H ú n kveður á um að allir skulu vera jafnir að lögum og njóta
m annréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana,
þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og
stöðu að öðru leyti, sem og að konur og karlar skuli njóta jafns
réttar í hvívetna. Þótt regla þessi væri nú í fyrsta sinn orðuð með
afdráttarlausum hætti ríkti sá skilningur á Alþingi að hún hafi
„verið álitin ein helsta undirstaðan í íslenskri stjórnskipan og
almennt í íslenskum rétti“ um langa hríð.88

Ekki
var
hróflað
við
þjóðkirkjuskipaninni
við
stjórnarskrárbreytinguna 1994-1995 enda var hún ekki talin brjóta
gegn trúfrelsi „svo lengi sem... [fyrirkomulag hennar] skerðir ekki
rétt m anna utan þjóðkirkju til þess að aðhyllast aðra trú, stofna
trúfélög eða standa utan trúfélaga og þeim er ekki mism unað af
þeim ástæ ðum “ .89 Taldist það álit standast viðtekna túlkun á
Mannréttindasáttmála Evrópu, Alþjóðasamningi um borgaraleg og
stjórnmálaleg réttindi og öðrum alþjóðlegum samningum um
m annréttindi sem Ísland hafði gengist u ndir.90 Virðist dóm ur
87 Stjórnartíðindi 1944(A): 49. Alþingistíðindi 1994-1995(A:3): 2084-2085.
Alþingistíðindi 1999-2000(A1): 672, 674, 681. O ddný Mjöll Arnardóttir 2006:
369. Sjá og Alþingistíðindi 1995(B): 147. Gunnar G. Schram 1975: 77. Sjá þó
Einar Arnórsson 1912: 28-29.
88Alþingistíðindi 1994-1995(A:3): 2085-2086. Alþingistíðindi 1994-1995(B:3):
3122. Stjórnartíðindi 1995(A): 652. Sjá og Alþingistíðindi 1995(B): 134. Gunnar
G. Schram 1997: 470, 472, 477, 478. Björg Thorarensen 2008: 574.
89 Alþingistíðindi 1994-1995(A:3): 2085. Björg Thorarensen 2008: 325.
90 Alþingistíðindi 1994-1995(A:3): 2085. Sjá og Alþingistíðindi 1995(B): 134. Sjá
Lög um m annréttindasáttm ála Evrópu 1994 nr. 62 19. maí. Slóð: Sjá
heimildaskrá. Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi
1979 nr. 10 28. ágúst. Slóð sjá heimildaskrá.

hæstaréttar 2007 í máli er Ásatrúarfélagið höfðaði gegn íslenska
ríkinu staðfesta þá túlkun.91 Þó var og talið að túlka bæri
kirkjuskipanina og beita henni í ljósi 1. málsgr. 64. gr.
stjórnarskrárinnar er verndar rétt þeirra sem standa utan
þjóðkirkju.92 Samkvæmt því ákvæði (og jafnræðisreglunni í 65. gr.)
er óheimilt að m ism una m önnum á nokkurn hátt eða takm arka til
dæmis atvinnufrelsi þeirra eða embættisgengi vegna þess að þeir
kjósa að standa utan þjóðkirkju.93

Í um ræ ðum um trúm álabálkinn var einkum vikið að ákvæði 64.
gr. um skyldu þeirra er kusu að standa utan trúfélaga til að greiða
sérstakt gjald til Háskóla Íslands enda hafði framsögumaður, Geir
H. H aarde (f. 1951) þm Rvík., sérstaklega vikið að því atriði. Þótti
ákvæðið barn síns tíma og þurfa endurskoðunar við. Voru þó
einnig færð rök fyrir því að halda bæri í það og stuðla þannig að
því að allir væru að þessu leyti jafnir að lögum án tillits til
trúarbragða eins og kveðið var á um í hinni nýju jafnræðisreglu.94
Minnir sjónarmiðið sem varð ofaná á skoðanir Einars Arnórssonar
í byrjun aldarinnar. Þótti heldur ekki ástæða til að breyta
ákvæðinu með því að heimila fólki að velja sjálft hvort það greiddi
til Háskólans eða til dæm is líknarmála eins og tillögur komu fram
um. Var bent á að Háskólinn væri hlutlaus stofnun „sem kæmi
landsm önnum öllum jafnt til góða“ .95

Einnig var tæ pt á hvað fælist í hugtakinu þegnskyldu sem nú var
lagt til að kæmi í stað „almennrar félagsskyldu“ (varð að
„almennri þegnskyldu“ í meðförum þingsins) og ekki mætti
skorast undan a f trúarástæðum samkv. 64. gr. Var hugtakið talið
ná yfir hlutverk m eðdóm enda, setu í kjörstjórn og hugsanlega í
barnaverndarnefnd og fleiri slík hlutverk.96 Hins vegar var ekki
nefnd sú skylda sem ætla má að hefði helst reynt á samvisku
91 Kæran laut að meintri fjárhagslegri m ism unun Ásatrúarfélagsins borið
saman við þjóðkirkjuna. D óm ur Hæstaréttar Nr. 109/ 2007. Slóð sjá
heimildaskrá. Björg Thorarensen 2008: 345-346, 583.
92 Gunnar G. Schram 1975: 78.
93 Gunnar G. Schram 1975: 78.
94Alþingistíðindi 1994-1995(B:3): 3122, 3136, 3149-3150.
95 Alþingistíðindi 1995(B): 134.
96 Sjá m.a. Alþingistíðindi 1994-1995(B:4): 5297, 5356.

m anna ef beitt hefði verið en það var landvarnarskylda sem hvíldi
á öllum vopnfærum m önnum í landinu samkvæm t 75. gr. í
stjórnarskrá lýðveldisins frá 1944.97 Var landvarnarskyldan enda
felld niður þar sem ákvæði um hana var talið skorta raunhæft
gildi.98 Þegar hér var komið sögu var þegnskylda skilgreind m un
þrengra en gert var til dæmis á öðrum áratug 20. aldar þegar einn
helsti lögfræðingur landsins taldi hana jafnvel geta náð yfir
greiðslu sóknargjalda.

Í meðförum þingsins urðu aðeins lítilsháttar orðalagsbreytingar á
þeim greinum frumvarpsins sem lutu að trúfrelsi. Í tillögunum í
heild fólust þó nokkrar breytingar sem komu til móts við þá sem
ekki iðka guðstrú og/ eða standa utan trúfélaga. Voru
trúfrelsisgreinarnar að lokum samþykktar í eftirfarandi mynd:

63. grein
Allir [var landsmenn í frv.] eiga rétt á að stofna trúfélög og iðka trú
sína í samræmi við sannfæringu hvers og eins. Þó má ekki kenna eða
fremja neitt sem er gagnstætt góðu siðferði og allsherjarreglu.

64. grein
Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindum
fyrir sakir trúarbragða sinna, né heldur má nokkur fyrir þá sök
skorast undan almennri þegnskyldu.

Öllum er frjálst að standa utan trúfélaga. Enginn er skyldur til að inna
af hendi persónuleg gjöld til trúfélags sem hann á ekki aðild að.

97 Gunnar G. Schram 1975: 94.
98 Auk þess var ekki talin ástæða til að kveða á um það í stjórnarskrá að
óheimilti væri að óhlýðnast almennri herkvaðningu þar sem setja mætti lög er
mæltu fyrir um skyldu til að verða við slíkri kvaðningu og bera vopn ef þörf
krefði. Alþingistíðindi 1994-1995(A:3): 2083.

N ú er m aður utan trúfélaga og greiðir hann þá til Háskóla Íslands
gjöld þau sem honum hefði ella borið að greiða til trúfélags síns.
Breyta má þessu með lögum .99

Þrátt fyrir að orðalag 64. gr. sé nú m un víðtækara en verið hafði
þar sem nú er talað um að „iðka trú “ í stað þess að „þjóna guði“
ber þó að líta svo á að um orðalagsbreytingu hafi verið að ræða
þar sem ákvæði greinarinnar var túlkað rúm t þegar fyrir
breytinguna (líkt og gert er í Danm örku nú). Í núverandi mynd
tekur greinin þó a f allan vafa um að ekki er aðeins átt við kristin
trúfélög á m ism unandi játningargrunni né heldur félög
guðsdýrkenda einna heldur félög til að ástunda trú a f hvaða tagi
sem er. 100
100

Samantekt

Eins og fram er komið víkur stjórnarskrá Íslands frá dönsku
„móðurstjórnarskránni“ í því að í þeirri fyrrnefndu er að finna
samfelldan trúm álabálk sem hefur að geyma kirkjuskipan og
trúfrelsisákvæði í einum og sama kafla. Hliðstætt eða skylt efni er
aftur á móti að finna á fleiri en einum stað í þeirri síðarnefndu.
Þannig er kirkjuskipanin í fyrsta kafla sem að öðru leyti fjallar um
stjórnarform ríksins. Ákvæði um kirkjuaðild konungs er í öðrum
kafla sem fjallar um konungdæm ið. Hliðstætt ákvæði hefur aldrei
99 Stjórnartíðindi 1995(A): 652. Í frumv. var orðið landsmenn áfram inni eins
og verið hafði í eldri stjórnarskrám en breyttist í „allir“ í meðförum þingsins
til að skýrt væri að erlendir ríkisborgarar búsettir á Íslandi hefðu einnig þann
rétt sem kveðið er á um í greininni. Alþingistíðindi 1994-1995(A:3): 2070.
Alþingistíðindi 1994-1995(A:6): 3882, 3887. Þrátt fyrir þennan rökstuðning
töldust allir er dvelja á landinu óháð ríkisfangi hafa haft þennan rétt fyrir
breytinguna. Gunnar G. Schram 1975: 76-77. Auk þeirra breytinga sem
nefndar hafa verið var nú 3. mgr. 64. gr. færð til nútímalegra orðalags.
100Björg Thorarensen 2008: 329-330.

verið um forsetann hér enda væri það í ósamræmi við
jafnræðisákvæði stjórnarskrárinnar (64. og 65. gr.). Í dönsku
stjórnarskránni er loks að finna sérstakan kafla (þ.e. sjöunda kafla)
um trúfrelsi og „fyrirheiti“ um að stjórnarformi þjóðkirkjunnar og
stöðu annarra trúfélaga verði fyrir komið með lögum.

Ástæðan fyrir m ism unandi byggingu stjórnarskránna tveggja er sú
að íslenska stjórnarskráin frá 1874 tók aðeins til sérmála Íslendinga
en Danir litu á landið sem óaðskiljanlegan hluta Danaveldis þegar
hún var sett. Dönsku grundvallarlögin giltu því um alríkisheildina
en íslenska stjórnarskráin aðeins um innlend mál.
Þegar
stjórnarskráin var síðan endurskoðuð að fengnu fullveldi og við
lýðveldisstofnun var byggt á þessari skipan vegna þeirrar hefðar
sem á hana var komin. Efnisleg rök skortir hins vegar fyrir henni.
Afleiðingin er sú að í stjórnarskrá okkar er skipað saman
ákvæðum sem að sum u leyti stangast á, það er kirkjuskipan sem
veitir einu trúfélagi sérstöðu miðað við öll önnur og
trúfrelsisákvæðum sem mæla fyrir um jafnan rétt allra óháð trúarog lífsskoðunum. Ástæða er þó til að ítreka að hingað til hefur
þjóðkirkjuskipan af því tagi sem hér er við lýði ekki verið talin
brjóta í bága við trúfrelsi.

Áhorfsmál virðist hvort æskilegt sé og raunar mögulegt að halda
byggingu stjórnarskrárinnar að því leyti er að trúm álum lýtur
óbreyttri við væntanlega endurskoðun hennar. Þar eð
kirkjuskipanin hefur engin áhrif á stjórnskipan landsins virðast
ekki rök til að kljúfa efni trúmálabálksins og tengja
kirkjuskipanina nú stjórnskipaninni eins og gert er í Danmörku.
Hitt virðist orka tvímælis að fjalla um trúfrelsi í sérstökum kafla en
ekki í tengslum við almenn m annréttindi sem fjallað er um í næsta
kafla á eftir (þ.e. sjöunda kafla). Trúfrelsi er samofið almennu
skoðana-, tjáningar- og félagafrelsi og virðast rök mæla með því að
kveðið verði á um það í mannréttindakaflanum . Eðlilegt virðist að
kirkjuskipanin fylgi þeim þangað í lítið eitt breyttri mynd sem
dregur betur fram það „lýsandi“ hlutverk sem henni virðist hafa
verið ætlað frá upphafi.

Kirkjuskipanin er óbreytt frá 1874 að öðrum leyti en því að henni
m á nú (frá 1915) breyta með lögum sem þó þurfa staðfestingar
þjóðarinnar í almennri atkvæðagreiðslu (frá 1920). Má því líta svo
á að hún sé nú orðið ekki órofa hluti a f grundvallarlögum
landsins, það er meginefni stjórnarskrárinnar sem Alþingi getur
aðeins breytt með þingrofi, alþingiskosningum og staðfesting
nýkjörins þings.

Ekki er mögulegt að líta svo á að í kirkjuskipaninni felist
trúarpólitísk stefnumörkun er geri evangelísk-lúthersku kirkjuna
að þjóðkirkju vegna þess að hún starfi á játningargrundvelli er
talinn sé réttari eða betri en ön nur trú („norm erandi“
kirkjuskipan). Þvert á móti hníga öll rök að því að í
kirkjuskipaninni felist það eitt að ríkisvaldið skuli styrkja og
vernda evangelísk-lúthersku þjóðkirkjuna meðan hún er umgjörð
um
trúarlíf
þorra
þjóðarinnar
(lýsandi
kirkjuskipan).
Kirkjuskipanin hvílir af þeim sökum á því að um meirihlutakirkju
sé að ræða er þjóni öllu samfélaginu í m un ríkari mæli en nokkurt
annað trúfélag. Þannig hefur danska kirkjuskipanin verið skilin frá
upphafi og engin rök virðast fyrir því að önnur stefna hafi
nokkurn tíman gilt hér. „N orm erandi“ orðalag íslensku
kirkjuskipanarinnar virðist einvörðungu stafa a f því að litið var á
Ísland sem óaðskiljanlegan hluta danska ríkisins þegar
stjórnarskráin var sett. Því var til staðar pólitísk ástæða til að
krefjast þess að hér gilti sams konar skipan og í Danm örku og
styrkja þannig einingu ríkisins án þess að sú pólitík væri á
nokkurn hátt trúarlega tengd nem a sögulega og samfélagslega séð.

Sá m u n ur er á dönsku og íslensku stjórnarskránum að í þeirri
dönsku hefur frá upphafi verið að finna „fyrirheiti“ um að lög
yrðu sett um stjórnarfyrirkomulag þjóðkirkjunnar og stöðu
annarra trúfélaga. Að frumkvæði Dana voru hliðstæð ákvæði ekki
sett inn í stjórnarskrána 1874 enda höfðu þau valdið átökum og
spennu í Danmörku. Tilraunir til að koma þeim inn síðar (um
1910) báru ekki árangur. Þó hefur verið gengið m un lengra í þessa
átt hér á landi en í Danm örku einkum með setningu svokallaðra
þjóðkirkjulaga frá 1997. Þau valda því að hér ríkir það sem kalla
m á eiginlega þjóðkirkjuskipan sem skilur þjóðkirkjuna í m un

ríkari mæli frá ríkisvaldinu en raun er á í Danmörku. Líta má svo á
að ríkiskirkja sé enn við lýði þar í landi rúm lega 160 árum eftir að
þjóðkirkjuskipan skyldi komið þar á með stjórnarskrá.

Trúfrelsisákvæði íslensku stjórnarskrárinnar eru eins og að líkum
lætur byggð á fyrirm yndum úr þeirri dönsku. Mikil festa hefur ríkt
um þessi ákvæði í báðum löndunum . Að einu leyti þróuðust þau
þó til gagnstæðrar áttar í löndunum tveimur. Í upphafi var að
finna ákvæði í dönsku stjórnarskránni sem kvað á um skyldu
þeirra sem engu trúfélagi fylgdu að greiða ígildi sóknargjalda til
skólakrefisins. Þetta ákvæði var fellt brott um svipað leyti og
hliðstæða þess var tekin upp hér (1915) með gjaldi til Háskóla
Íslands. N ú rennur þetta gjald í ríkissjóð. Áhorfsmál virðist hvort
þar sé um málefnalega skattheimtu að ræ ða.101 Gjaldið veitir
þjóðkirkjunni að minnsta kosti óbeina vernd og má að því leyti líta
á það sem uppfyllingu þeirrar skyldu sem 62. gr. leggur á
ríkisvaldið þótt hún komi öllum skráðum trúfélögum til góða.

Meiri breytingar
hafa
orðið
á þeirri
grein
íslensku
stjórnarskrárinnar sem kveður á um „jákvæða hlið“ trúfrelsisins en
á hliðstæðri grein í Danmörku. Þar er enn kveðið að um rétt fólks
til að stofna félög til dýrka eða tilbiðja guð á þann hátt er
samræmist sannfæringu hvers og eins. Samtímis endurskoðun á
mannréttindakafla stjórnarskrárinnar 1995 var eldra orðalagi („að
þjóna guði“) breytt til hlutlausara forms, það er „að iðka trú sína“ .
Danska ákvæðið er þrátt fyrir þetta ekki túlkað þrengra en hið
íslenska.

Í dönsku stjórnarskránni var frá upphafi að finna ákvæði er stóðu
bæði vörð um „jákvæða“ og „neikvæða hlið“ trúfrelsis. H ér á landi
var í upphafi aðeins kveðið á um „jákvæðu hliðina“ . Frá 1915
hefur meira jafnvægis gætt í þessu efni en frá þeim tíma var óbeint
kveðið á um rétt fólks til að standa utan trúfélaga og vera
gjaldfrjálst gagnvart þjóðkirkjunni þrátt fyrir að öllum sé skylt að
gjalda ígildi sóknargjalda. Fyrst var þó kveðið beint á um hina
„neikvæðu hlið“ trúfrelsisins við stjórnarskrárbreytingu í lok 20
101 Páll Sigurðsson 2004: 138-139, 140.

aldar er tekið var upp ákvæði um rétt fólks til að standa utan
trúfélaga. Þá má segja að frá upphafi og allt til þessa hafi fremur
verið lögð áhersla á trúarlegt félagafrelsi og þar með „hópræ nt“
trúfrelsi en trúfrelsi einstaklinga. Kemur þetta heim og saman við
áhersluna á hina „jákvæðu hlið“ trúfrelsisins. Sú hefð að leggja
meiri áherslu hana en hina „neikvæðu hlið“ samræmist hægfara
lýðræðisþróun hér á landi og í Danmörku. Þar sem lýðræði og
almenn m annréttindi kom ust á með byltingarkenndari hætti er
eðlilegt að áhersla hafi fremur verið lögð á hina „neikvæðu hlið“
og jafnvel líka frelsi einstaklinga fremur en hópa. Fyrrgreinda
atriðið hefur til dæmis mjög einkennt þróun og framkvæmd
trúfrelsis í Frakklandi en byltingin þar í landi í lok 18. aldar
beindist öðrum þræði gegn kirkjunni sem stjórnmálalafli.

Við þá endurskoðun á trúmálabálki stjórnarskráinnar sem nú
stendur fyrir dyrum virðast eðlileg markmið vera að 1) tryggja
jafnræði fólks óháð trúar- og lífsskoðunum, 2) tryggja rétt fólks til
að tjá trúar- og lífsskoðanir sína og iðka þæ r í einrúmi eða með
öðrum, 3) tryggja rétt fólks til að hafna slíkum skoðunum og 4)
jafna stöðu trúfélaga eftir því sem eðlilegt má telja með tilliti til
stöðu þeirra í samfélaginu sem og jafna stöðu trú- og
lífsskoðunarfélaga.

Í anda þessara markmiða er lagt til að 62.-64. og eftir atvikum 2.
málsgr. 79. gr. stjónarskrárinnar verði sameinaðar. Þá er lagt til að
hin sameinaða grein verði færð yfir í mannréttindakafla
stjórnarskrárinnar en engin efnisleg rök m æla með staðsetningu
trúfrelsisákvæða í sérstökum kafla. Virðist eðlilegt að
endurskoðuð trúfrelsisgrein komi á eftir greinum sem fjalla um
almennt skoðunar-, tjáningar-, og félagafrelsi. (þ.e. eftir núv. 74.
gr.). Hér er því lagt til að byggt verði á grunni núgildandi
trúfrelsisákvæða stjórnarskrárinnar enda var orðalag þeirra í
veigamiklu atriði fært til nútímahorfs í lok 20. aldar. Þó skal mælt
með að gengið sé afdráttarlausar út frá rétti einstaklinga en nú er
gert. Hin endurskoðaða grein gæti hljóðað á eftirfarandi hátt:

Allir eiga rétt á að iðka trú eða lífsskoðun í samræmi við sannfæringu

sína og að stofna um það félög. Öllum er frjálst að standa utan slíkra
félaga. Enginn má skorast undan almennri þegnskyldu vegna trúar- eða
lífsskoðana. Enginn er skyldur til að greiða persónuleg gjöld til trú - eða
lífsskoðunarfélags sem hann á ekki aðild að.

Ríkisvaldið skal styðja og vernda öll skráð trú- og lífsskoðunarfélög.

Evangelíska lúterska kirkjan er þjóðkirkja á Íslandi. Breyta má þessu
með lögum. Slík lög skal bera undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða
synjunar í leynilegri atkvæðagreiðslu.
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H jalti H ugason

Fylgiskjal 2
Afhent sem handrit

Þjóðkirkja og trúfrelsi
Inntak og merking trúmálabálks
stjórnarskrárinnar ásamt breytingartillögum

Inngangur
Undanfarið hefur staðið yfir undirbúningur að athyglisverðri
tilraun til að endurskoða stjórnarská okkar niður í kjölinn í
framhaldi a f þeim samfélagslegu áföllum sem þjóðin hefur orðið
fyrir á næstliðnum árum .102 Þegar svo stendur á er mikilvægt að
huga að öllum þáttum
þjóðlífsins og öllum þáttum
stjórnarskrárinnar.

Við u p p h a f 21. aldar er ljóst að íslenskt samfélag stefnir hraðbyri í
átt að þeirri fjölmenningu sem hvarvetna er ríkjandi í löndunum
umhverfis okkar. Eitt a f einkennum fjölmenningarlegs samfélags
er að þar gætir fjölþættrar trúarlegrar starfsemi er nýjar
trúhreyfingar ryðja sér til rúm s en þæ r sem fyrir eru skerpast og
skýrast um m argt.103 Síðustu ár eða áratugir hafa jafnvel einkennst
a f því sem fræðimenn á ým sum sviðum hafa nefnt „endurkom u

102Lög um stjórnlagaþing 2010 nr. 90 25. júní. Slóð sjá heimildaskrá.
103Jakob Ágúst Hjálmarsson 2011. Hjalti Hugason 2011.

trúarbragða“ í hinum Vestræna heimi.104 Einkum einkennir þessi
þróun norðanverða Evrópu sem telja má að hafi verið
sekularíseraðasti (veraldarvæddasti eða afhelgaðasti) hluti heims
um miðbik 20. aldar. Svo virðist sem skeiði sekúlaríseringar sé lokið
í bili en fram undan séu tímar sem m uni mótast af trúarbrögðum í
auknum mæli. Þessi þróun hefur kallað fram ýmis álitamál sem
tengjast frelsi til iðkunar trú ar og sannfæringar og mikilvægt er að
bregðast við. A f túlkun á ákvæðum alþjóðlegra mannréttsáttmála
sem Ísland á aðild að má jafnvel ráða að hefðbundið verndarsvið
almenns félaga- ogtjáningarfrelsis nægi ekki til að vernda rétt fólks
til að iðka trú sína eða sannfæriingu (lífsskoðun).105 A f öllum
þessum ástæðum er mikilvægt að þ æ r greinar stjórnarskrárinnar
sem
að
trúm álum
lúta
verði
ekki
sniðgengnar
við
heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar heldur verði
mótuð
íslensk trúmálapólitík er horfi til framtíðar. Með trúmálapólitík er
hér átt við stefnu er lýtur að trúfrelsi, stöðu trúfélaga, stuðningi
við þau og fleira af líkum toga.

Ö nnur brýn ástæða er til að vel verði hugað að þessum þætti
stjórnarskrárinnar nú. Að frá taldri „andlitslyftingu“ sem
trúfrelsisgreinar stjórnarskrárinnar hlutu 1995 hefur aldrei verið
hróflað að neinu ráði við því sem kalla má trúmálabálk hennar
(þ.e. VI. kafla) sem hefur að geyma kirkjuskipan og
trúfrelsisákvæði. U m ræða um þær breytingar sem þó hafa orðið á
efni hans hafa alltaf fallið í skugga af veraldlegri m álu m .106
Trúm álabálkurinn er því enn með því meginsniði og frá honum
var gengið 1874 og efni hans hefur aldrei verið tekið til
heildstæðrar um ræðu.

Við endurskoðun þessa hluta stjórnarskrárinnar eins og allra
annarra ætti að virða það sem vel hefur reynst í sögulegum,
m enningarlegum, samfélagslegum og réttarfarslegum hefðum
þjóðarinnar en aðlaga þæ r breyttum aðstæðum á gagnrýninn
máta. N ý eða endurskoðuð stjórnarskrá verður að geta m yndað
ram m a um sameiginleg grunngildi, stjórnarfar og réttarreglur
104 Sjá t.d. Kurtén 2010: 167.
105 Sjá Oddný Mjöll Arnardóttir 2006: 367, 375-376, 381, 382.
106 Sjá t.d. Áfangaskýrsla 2007: 16-17. Slóð sjá heimildaskrá.

okkar langt inn á 21. öldina, sem meðal annars m un verða öld
trúarlegrar fjölhyggju. Þess vegna verður einnig að huga vel að
trúmálabálki hennar.

H ér á eftir verða ákvæði trúmálabálks stjórnarskrárinnar skýrð og
hugleitt hvort og þá hvaða breytinga virðist þ ö rf í þessu efni við
þá umfangsmiklu endurskoðun sem nú stendur vonandi fyrir
dyrum.

H öfundur hefur áður birt fjölmargar greinar um þjóðkirkju og
trúfrelsi, þar á meðal aðdraganda að gerð núgildandi trúmálabálks
stjórnarskrárinnar, sem og tengsl og/ eða aðskilnað ríkis og
kirkju.107 Fjallað er um túlkun trúmálabálksins í ým sum ritum um
stjórnskipunarog kirkjurétt.
Skal
sérstaklega bent á
doktorsritgerð Bjarna Sigurðssonar prófessors um þróun íslensk
kirkjuréttar, Geschichte und Gegenwartsgestalt des islandischen
Kirckenrechts (1986) og viðamikið lögskýringarrit Bjargar
Thorarensen prófessors, Stjórnskipunarréttur; Mannréttindi (2008).
Vegna skyldleika stjórnarskrár okkar við dönsku grundvallarlögin
frá 1849 er mikilvægt að hafa einnig hliðsjón a f túlkun danskra
stjórnlagafræðinga á þeim. Kemur þar einkum til skýringarrit
Henriks Zahle prófessors og fleiri höfunda, Danmarks Riges
Grundlov með kommentarer (1999 og 2006 2. útg.).108 H ér skal vísað í
eitt skipti fyrir öll til núgildandi stjórnarskrár lýðveldisins en hana
er að finna í lagasafninu á vef Alþingis.109

Sögulegur bakgrunnur
Þegar draga tók að þjóðhátíð 1874 var m önnum tekið að leiðast
það þ ó f sem staðið hafði um stjórnarskrá fyrir Ísland undangengin
25 ár eða frá því Danir fengu grundvallarlög sín. Á Alþingi 1873
var tekið saman frumvarp að stjórnarskrá að atbeina
Þingvallafundar fyrr um sumarið. Var farið fram á að konungur
107Hér skal einkum bent á : Hjalti Hugason 2003a. Hjalti H ugason 2003b. Hjalti
Hugason 2006a. Hjalti Hugason 2006b. Sjá og Pétur Pétursson 2004.
108Danm arks Riges Grundlov með kom m entarer 1999 og 2006.
109 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 1944 nr. 33 17. júní. Slóð sjá heimildaskrá.

samþykkti það fyrir hátíðina en til vara að hann gæfi Íslendingum
„að frjálsu fullveldi“ stjórnarskrá sem sam ræm dist kröfum þeirra
um löggjafarvald og fjárforræði.110 Varð sú raunin og staðfesti
konungur stjórnarskrána 5. jan. 1874.111 Þar með var grunnur
lagður að þeirri skipan trú- og kirkjumála í landinu sem haldist
hefur til þessa.

Í dönsku stjórnarskránni frá 1849 var og er enn eftir breytingar
síðast 1953 komið inn á kirkju- og trúm ál á nokkrum stöðum. Í 4.
(upphafl. 3.) gr. í fyrsta kafla sem að öðru leyti fjallar um
stjórnskipanina er að finna kirkjuskipan fyrir ríkið.112 Í 6. gr. í
öðrum kafla sem fjallar um konunginn er kveðið á um að hann
skuli tilheyra evangelísk-lútherskri kirkju.113 Að öðru leyti voru og
eru ákvæði um trúm ál að finna í sjöunda kafla þar sem kveðið er á
um trúfrelsi, sem og sagt að málefnum þjóðkirkjunnar skuli fyrir
komið með sérstökum lögum og að lög skuli sett um starfsemi
annarra trúfélaga.114 Þessi ákvæði eru í m eginatriðum óbreytt þó
110Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson 1991: 299.
111 Sjá Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson 1991: 299. Einar Laxness
1995(3): 61-63.
112 „§ 3. Den evangelisk-lutherske Kirke er den danske Folkekirke og
u nd erst 0ttes som saadan af Staten.“ Danm arks Riges Grundlov af 5te juni
1849. Slóð sjá heimildaskrá.
113 „§ 6. Kongen skal h 0 re til den evangelisk -lutherske K irk e “ Danmarks Riges
Grundlov af 5te juni 1849. Slóð sjá heimildaskrá.
114 § 80.
Folkekirkens Forfatning ordnes ved Lov.
§ 81.
Borgerne have Ret til at forene sig i Samfund for at dyrke Gud paa den
Maade, der stemmer med deres Overbeviisning, dog at intet læres eller
foretages, som strider mod Sædeligheden eller i den offentlige Orden.
§ 82.
Ingen er pligtig at yde personlige Bidrag til nogen anden Gudsdyrkelse end
den, som er hans egen; dog skal Enhver, der ikke godtgj 0r at være Medlem af
et i Landet anerkjendt Troessamfund, til Skolevæsenet svare de til
Folkekirken lovbefalede personlige Afgifter.
§ 83.
De fra Folkekirken afvigende Troessamfunds Forhold ordnes nærmere ved

núm er einstakra greina séu nú önnur.115 Greinarnar um sérstök lög
um þjóðkirkjuna og önnur trúfélög hafa löngum verið nefndar
„fyrirheitisgreinar—þar sem þæ r kveða á um lagasetningu sem
áður hafði ekki verið fyrir hendi. Ýmis lög hafa vissulega verið sett
á þessu sviði en heildstæð löggjöf hefur aldrei verið tekin saman
um málefni dönsku þjóðkirkjunnar og raunar löngum staðið deilur
um hvort slíkt væri æskilegt eða ekki.116

Íslenska stjórnarskráin var byggð á þeirri dönsku en í þeirri
fyrrinefndu var kirkjuskipanin sameinuð trúfrelsisákvæðum og
m ynduðu þessir efnisþættir einn sérstakan bálk aftarlega í
stjórnarskránni. Skýringin á þessari íslensku uppsetningu er sú að
verið var að fjalla um kirkjumál sem hluta af sérmálum
(innanlandsm álum ) Íslendinga. Í dönsku stjórnarskránni var hins
vegar fjallað um stöðu lúthersku kirkjunnar í „alríkinu“ . Er eðlilegt
að þetta leiði til m ism unandi staðsetningar kirkjuskipanarinnar í
stjórnarskránum tveimur. Þá voru „fyrirheitisgreinarnar“ um að
„réttarástand“ þjóðkirkjunnar“ og „kjör“ annarra trúfélaga skyldu
ákvörðuð með lögum ekki teknar upp í íslensku stjórnarskrána. Á
þennan hátt var haldið til streitu leið sem dönsk stjórnvöld höfðu
lagt til 1867 (niðurfelling „fyrirheitisgreina“) og 1869 (sameining

Lov.
§ 84.
Ingen kan paa Grund af sin Troesbekjendelse beroves Adgang til den fulde
Nydelse af borgerlige og politiske Rettigheder, eller un dd rag e sig
Opfyldelsen af nogen almindelig Borgerpligt.
Danmarks Riges Grundlov af 5te juni 1849. Slóð sjá heimildaskrá.
115Danm arks Riges Grundlov 1953. Slóð sjá heimildaskrá. Ákvæðið um gjöld
þeirra sem standa utan trúfélaga í upphaflegri 82. (núv. 68.) gr. var fellt brott
1915. Þá hefur orðunum „eller afstamning—verið skotið inn í jafnræðisreglu
þá sem fram kemur í upphaflegri 84. (núv. 70.) gr. Gammeltoft-Hansen 1999d:
325.
116Nýlegt dæmi um kröfu þess efnis að „fyrirheitisgreinin“ verði uppfyllt
kem ur fram í ritinu Kirkens m und og mæle (1992). Sjá Manifest 1992: 11-32.
Lausten 2008: 119-121. Enn gætir þó mikillar andstöðu við að þessi leið verði
farin. Sjá Lindhardt 2005: 87, 90-91, 95, 123-126. Sjá og Ravn-Olesen 2004a: 13,
16, 18. Ravn-Olesen 2004b 23, 27.

kirkjuskipanar og trúfrelsisákvæða). Trúmálabálkurinn m yndaði
fimmta kafla sjórnarskrárinnar 1874.117

Þessi bygging stjórnarskrárinnar hefur haldist allt til þessa þrátt
fyrir endurskoðanir meðal annars að fengnu fullveldi og
lýðveldisstofnun. Hvílir hún einvörðungu á sögulegri hefð en ekki
efnislegum rökum .118 Meiri breytingar hafa samt orðið hér en í
Danmörku. Þá hafa samfelld þjóðkirkjulög verið sett hér, það er
Lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar frá 1997.119 Líta
117 Í upphaflegri gerð hljóðaði VI kafli stjskr. svo:
45. grein.
Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal hið
opinbera að því leyti styðja hana og vernda.

46. grein.
Landsmenn eiga rjett á að stofna fjelög til að þjóna guði með þeim hætti, sem
bezt á við sannfæringu hvers eins, þó má ekki kenna eða fremja neitt, sem er
gagnstætt góðu siðferði og alls herjar reglu.
47. grein.
Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum rjettindum fyrir sakir
trúarbragða sinna, nje heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri
fjelagsskyldu.

Tíðindi um stjórnarmálefni 1875: 698, 708. Lovs. f. Isl. 1889(21): 733, 742.
Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands eins og hún var gefin á
Amalienborg 5. janúar 1874. Þ.Í . Ísl. stjórnardeildin. S. VII, 8. Hinn opinberi
danski texti kirkjuskipanarinnar (45. gr.) hljóðaði svo og vék örlítið frá
dönsku fyrirmyndinni sbr. skáletur: „Den evangelisk -lutherske Kirke er den
islandske Folkekirke og u n derst 0ttes og beskyttes som saadan af det Offentlige.íí
Aðrar greinar voru einnig svo til
samhljóða dönsku stjórnarskránni.
Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands eins og hún var gefin á
Amalinenborg 5. janúar 1874. ÞÍ. Ísl. stjórnardeildin. S. VII, 8. Lovs. f. Isl.
1889(21): 754.
118 Sjá Páll Sigurðsson 2004: 135.
119Lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar 1997 nr. 78 26. maí. Slóð
sjá heimildaskrá.

m ætti
á
þau
sem
nokkurs
konar
uppfyllingu
„fyrirheitisgreinarinnar“ í dönsku stjórnarskránni þrátt fyrir að
hliðstæðu hennar hafi aldrei verið að finna í íslensku
stjórnarskránni.

Túlkun á trúmálabálki stjórnarskrárinnar

H ér á eftir verður leitast við að túlka meginþætti trúmálabálks
núgildandi stjórnarskrár. Verður eins og fram kem ur í inngangi
höfð hliðsjón a f skýringum danskra stjórnlagafræðinga á
sambærilegu efni í dönsku grundvallarlögunum .

Kirkjuskip anin

Trúmálabálkur stjórnarskrárinnar hefst á kirkjuskipan fyrir landið
(62. gr.) sem felur í sér að evangelísk-lútherska kirkjan skuli vera
þjóðkirkja og ríkisvaldið að því leyti styðja hana og vernda. Hér
verður meðal annars fjallað um hvort í kirkjuskipaninni felist
trúarpólitísk stefna er gangi út frá því að lúthersk trú sé annarri
trú fremri, játningargrunn kirkjunnar og stuðning ríkisvaldsins við
hana.

Lýsandi eða „norm ernadi“ kirkjuskipan?
Kirkjuskipan má annað tveggja túlka svo að henni sé aðeins ætlað
að endurspegla trúarlegar aðstæður í viðkom andi samfélagi
(lýsandi hlutverk) eða þannig að henni sé ætlað trúarpólitískt
(normativt) hlutverk.

Það er viðtekin túlkun að kirkjuskipan dönsku stjórnarskrárinnar
hafi verið ætlað að falla sem best að ríkjandi aðstæðum í

trúarefnum í Danm örku er hún var sett, það er vera algerlega
lýsandi, er hún kvað á um að evangelísk-lútherska kirkjan væri
þjóðkirkja þar í landi.120 Þar störfuðu þá vissulega önnur trúfélög
en lútherska kirkjan. Þau náðu þó nær einvörðungu til fólks af
erlendum u p p ru n a og afkomenda þess og störfuðu auk þess á
grundvelli sérstakra laga og konungsleyfa. Svipuðu máli gilti
raunar í kaupstöðum hér á landi frá 1786 þótt ekki mættu
útlendingar þar stofna trúfélög.121 Svo kann að virðast sem sú
staðreynd að í íslensku stjórnarskránni segir allt frá 1874 að
evangelísk-lútherska kirkjan „skuli vera“ þjóðkirkja hér mæli gegn
þeirri túlkun að íslensku kirkjuskipaninni hafi einnig verið ætlað
að vera einvörðungu lýsandi. Þess ber þó að gæta að þetta orðalag
á ræ tur að rekja til þeirrar þýðingar á dönsku stjórnarskránni sem
lögð var fyrir þjóðfundinn 1851.122 Þar var gert ráð fyrir að landið
hefið sömu stöðu og amt í Danmörku. Sami skilningur réð ferðinni
í stöðulögunum 1871 og endanlegri gerð stjórnarskrárinnar.123
Fyrirmælin um að lútherska kirkjan „skuli vera“ þjóðkirkja á
Íslandi stafa því væntanlega af því að þar sem þeirri kirkju hafði af
„eðlilegum“ ástæðum verið veitt staða þjóðkirkju með lýsandi
kirkjuskipan í Danm örku hafi verið talið mikilvægt að sama
fyrirkomulag gilti hér. Ákvæðinu hefur þannig fyrst og fremst
verið ætlað að efla einingu ríkisins og stuðla að jafnræði í
trúarefnum í löndunum tveim ur.124 Einnig má þó líta svo á að um
einfaldan orðalagsmun sé að ræða þar sem fram söguháttur (er)
kem ur fyrir í nokkrum þýðingum stjórnarskrártextans fyrir 1874
og var notaður í hinum opinbera danska texta hennar.125 Engin rök

120 Í stjórnarskrárfrumvarpi dönsku ríkisstjórnarinnar 1848 er t.d. notað
algerlega lýsandi orðalag sem segir evangelísk-lútherska kirkjan sé „...som
den, hvori den overvejende Deel af Foket befinder sig, at ansee som den
danske Folkekirke...“ . Glædemark 1948: 151, 153. Gammeltoft -Hansen 1999a:
46. Gammeltoft-Hansen 1999e: 329. Ravn-Olesen 2004a: 13. Sjá þó Zahle 1996:
148-149.
121 Lausten 2008: 55-58. Hjalti Hugason 2003a. Björg Thorarensen 2008: 322323.
122 Tíðindi frá þjóðfundi 1851: 445.
123Lovs. f. Island 1889(21): 1, 733. Einar Laxness 1995(3): 153.
124 Sjá Gísli Sveinsson 1914: 202.
125 Í stjórnarskrárfrumvarpi dönsku stjórnarinnar frá 1867 er sama orðalag að
finna og í endanlegri gerð stjskr. en í dönsku uppkasti að frumvarpinu er
notað sama orðalag og í dönku fyrirmyndinni frá 1849: „Den evangelisk lutherske k irke er den islandske Folkekirke“ . Frumvarp til stjórnarskrár um

virðast aftur á móti fyrir því að stjórnarskár- eða löggjafinn hafi
nokkru sinni litið svo á að evangelísk-lútherska kirkjan ætti að
vera þjóðkirkja hér á landi vegna þess að evangelísk-lúthersk trú
væri talin „réttari“ en önnur trú .126 Þvert á móti var bundinn endir
á trúarpólitík af því tagi með stjórnarskránni þar sem hún
innleiddi trúfrelsi. Lútherska kirkjan skyldi eftir gildistöku hennar
aðeins njóta stuðnings og verndar hins opinbera og síðar
ríkisvaldsins „að því leyti“ sem hún var kirkja meirihluta
þjóðarinnar og þar með ram m i um trúarhefð þjóðarinnar.127 Fái
þessi túlkun staðist hefur kirkjuskipan Íslands á 19. öld ráðist af
almennu pólitísku ástandi, það er stöðu Íslands í alríkisheildinni,
en ekki a f trúarpólitískri stefnu.

Með setningu stjórnarskrárinnar 1849 var þjóðkirkjuhugtakið í
fyrsta skipti tekið upp í lagatexta en hafði verið nokkuð í um ræ ðu
fyrir þann tím a.128 Merking þess og túlkun getur verið a f ým sum
toga. Margir telja það fyrst og fremst guðfræðilegs eðlis og byggja
þeir almennt á kenningum þýska guðfræðingsins Fr. D. E.
Schleiermachers (1768-1834) en hann gagnrýndi þá stjórnskipan
kirkjunnar sem fól í sér annað tveggja miðstjórn biskupa eða
miðstjórn ríkisvalds (fursta).129 Í stað slíks fyrirkomulags mælti
hann með stjórnarformi sem byggðist á því að valdið kæmi frá
söfnuðunum (þ.e. almenningi eða þjóðinni í samtoga samfélagi 19.
aldar). Taldi hann kirkjustjórn er byggðist á kjörnu kirkjuþingi
samræmast best evangelískum kirkjuskilningi. Á hinn bóginn
varaði hann við hröðum aðskilnaði ríkis og kirkju er fælist í að
æðsta stjórn kirkjunnar yrði í einni svipan færð úr höndum
hin sjerstaklegu málefni Íslands (1871). ÞÍ. Ísl. stjórnardeildin. S. VII, 4.
Alþingistíðindi 1867(2): 12. Lovs. f. Isl. 1889(21): 754.
126 Gagnstæð túlkun sjá Njörður P. Njarðvík 2010: 110. Hér er þessari túlkun
hafnað.
127Einar Arnórsson (1880-1955, lagaprófessor og alþm.) leit þó svo á að
þjóðkirkjan gæti orðið fámennasta trúfélag landsins en að hans skilningi var
þjóðkirkjan „landsstofnun“ sem löggjafarvaldi og stjórn bæri að styðja og
vernda samkvæm t fyrirmælum stjórnarksrárinnar og frekari útfærslu í
lögum. Kirkjan ætti hins vegar enga lagaheimtingu á sjálfsstjórn, t.d.
„löggjgafar - eða samþykktarvald um um mál sín“ enda væri löggjafinn ekki
bær til að veita kirkjunni slíka stöðu þar sem slík ráðstöfun bryti gegn 1. gr.
þág. stjskr. Einar Arnórsson 1912: 32-33, 34.
128 Glædemark 1948: 512. Gammeltoft-Hansen 1999a: 47.
129 Sigurjón Árni Eyjólfsson 2006: 117-121.

ríkisvaldsins til kirkjuþings.130 Með þessum hætti lagði
Schleiermacher grunn að lýðræðislegri þjóðkirkjuskipan.131 Beggja
vegna aldam ótanna kynntust Íslendingar þó hugm yndum a f þessu
tagi víðar til að m ynda meðal landa sinna vestanhafs.132

Slík þjóðkirkjuskipan komst hvorki á í Danm örku né hér á landi á
19. öld. Ákvæði 3. (núv. 4.) gr. dönsku stjórnarskrárinnar sem
skyldar ríkið til að styðja þjóðkirkjuna sýnir þó að menn hafa
þegar um miðja 19. öld hugsað sér kirkjuna sem stofnun er væri
aðgreinanleg frá ríkinu en ekki sem órofa hluta þess eins og raun
hafði
verið
á
fram
að
gildistöku
stjórnarskrárinnar.
„Fyrirheitisgreinin—bendir og til að ætlunin hafi verið að auka
sjálfsstjórn dönsku kirkjunnar á grundvelli sérstakra kirkjulaga.
Þar sem slík lög hafa ekki verið sett í Danm örku verður að líta svo
á
að
stjórnarskráin
1849
hafi
aðeins
komið
á
ríkiskirkjufyrirkomulagi sem sé eins konar millistig milli
kirkjudeildarlega skilgreinds ríkisvalds og eiginlegrar þjóðkirkju.
Slík skipan er enn við lýði í Danm örku þrátt fyrir að lýðræði í
kirkjunni hafi verið aukið mikið á safnaða- eða grasrótar-„plani“
með ým sum sérlögum meðal annars um sóknarnefndir, leysingu
sóknarbands, kjörsöfnuði og fleira en líta má á slík lög sem óbeina
uppfyllingu „fyrirheitisgreinarinnar.133

Líta má svo á að allt frá lokum 19. aldar og einkum upphafsárum
þeirrar 20. hafi staðið yfir barátta um að koma á þjóðkirkju af
fyrrgreindu tagi hér á landi — að vísu með löngum hléum — uns
það hafi tekist með þjóðkirkjulögunum frá 1997.134 Þau valda því
130 Sigurjón Árni Eyjólfsson 2006: 121-123.
131 Sigurjón Árni Eyjólfsson 2006: 21.
132Hjalti Hugason 2010: 76-78.
133 Glædemark 1948: 512-513. Zahle 1996: 149-150. Lindhardt 2005. 46-47.
Ravn-Olesen 2004a: 13. Iversen 2004: 50, 52. Lausten 2008: 83, 118. Með
kirkjudeildarlega skilgreindu ríkisvaldi er hér átt við ríkisvald sem starfar á
ákveðnum játningargrundvelli og viðurkennir ekki trúfrelsi. Með
ríkiskirkjuskipan er átt við kirkju sem lýtur yfirstjórn ríkisvaldsins í
veigamiklum málum. Eiginleg þjóðkirkja er aftur á móti kirkja sem nýtur í
meginatriðum sjálfstjórnar þó hún geti starfað í tengslum við ríkisvald.
134Hjalti Hugason 2010. Sjá og Hjalti Hugason: Þróun sjálfstæðrar þjóðkirkju á
öndverðri 20. öld. (Greinar sem bíða birtingar).

að hér á landi ríkir í grundvallaratriðum annars konar skipan en í
Danmörku: Þjóðkirkjan er sjálfstætt trúfélag og persóna að lögum
sem fer með víðtæka stjórn í bæði ytri og innri málum sínum og
lýtur lýðræðislegum stjórnarháttum.135 H ér má því líta svo á að ríki
eiginlegt þjóðkirkjufyrirkomulag sem víkur í veigamiklum
atriðum frá dönsku ríkiskirkjuskipaninni.136 Þó er lýðræði og
umfram allt sveigjanleiki á safnaða-„planinu“ vissulega ekki eins
mikið hér og í Danmörku. Frá þeirri sjónarhæð séð má vissulega
segja
að
þjóðkirkjuhugtakið
og
þjóðkirkjuskipanin
séu
trúarpólitísk hlaðin eða normerandi en þá aðeins að því er tekur til
stjórnskipunar þjóðkirkjunnar en hvorki til tengsla hennar við
ríkisvaldið né forréttinda fram yfir önnur trúfélög. Með þessu er
átt við að litið sé svo á að þjóðkirkju beri eðli sínu sam kvæm t að
njóta umtalsverðrar sjálfsstjórnar og ástunda hana á lýðræðislegan
hátt.137

Annað merkingarsvið í þjóðkirkjuhugtakinu er meirihlutakirkja.138
Er það mikilvægt við túlkun á stjórnarskrárákvæðum sem um
fyrirbærið fjalla og samræmist sú merking vel þeim hugm yndum
sem búa að baki „lýsandi“ kirkjuskipan sem felur það eitt í sér að
sú kirkja sem meirihluti þjóðar kýs að tilheyra skuli njóta sérstöðu
að lögum og jafnvel í stjórnarskrá einvörðungu vegna þessarar
stöðu sinnar meðal þjóðarinnar. Er þá litið svo á að viðkomandi
kirkja m uni missa þessa formlegu sérstöðu ef meirihluti
þjóðarinnar yfirgefur hana.139 Lýsandi kirkjuskipan af þessu tagi
tengist á engan hátt játningargrundvelli eða kenningum
meirihlutakirkjunnar enda fæli slík tenging í sér m ism unun án
málefnalegra ástæðna. Eins og drepið hefur verið á skiptir þessi
merking þjóðkirkjuhugtaksins miklu máli við túlkun á bæði
íslensku og dönsku kirkjuskipaninni.
135Lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar 1997 nr. 78 26. maí. Slóð
sjá heimildaskrá.
136Hjalti Hugason 2006d: 327-330.
137 Einar Arnórsson (1912: 33-34) andæfði þessum skilningi. Þórhallur
Bjarnarson (1855-1916, biskup frá 1908) gagnrýndi einnig þá stefnu að
þjóðkirkjan ætti að njóta verndar ríkisins en eigi að síður vera sem
sjálfstæðust frá því. + Þórarinn prófastur Böðvarsson 1895: 106.
138 Sjá t.d. Þjóðkirkja í 1000 ár 1998: 2-3.
139 Gammeltoft-Hansen 1999a: 47.

Þjóðkirkjan nýtur ekki trúfrelsis
Hvorki er skýrt í íslensku né dönsku stjórnarskránni í hvaða
merkingu þjóðkirkjurnar tvær skuli vera evangelísk-lútherskar.
Því verður að líta svo á að sá játningargrunnur sé enn í gildi sem
fram kem ur í konungalögum Friðriks III. (1648-1670) frá 1665 (1.
gr.) og Dönsku lögum Kristjáns V. (1670-1699) frá 1683 (gr. 2-1-1)
en þau leystu kirkjuskipan Kristjáns III. (1534-1559) frá 1537/ 39 af
hólmi í þessu efni.140 Samkvæmt stjórnarskránni er óheimilt að
breyta þessum játningargrunni eða ákveða eitthvað það með
lögum, reglugerðum, stjórnvaldsákvörðunum eða formlegum
starfsreglum sem lýtur að stjórn og starfsháttum þjóðkirkjunnar og
brýtur í bága við evangelísk-lútherska hefð eins og hún verður
túlkuð út frá höfuðjátningunum fimm.141 Kirkjuskipanin er þannig
reglugefandi fyrir þjóðkirkjuna og bindur að því leyti hendur
ríkisvaldins þegar um kirkjulega löggjöf er að ræ ða.142

A f því sem hér hefur verið sagt er ljóst að þjóðkirkjan býr ekki við
trúfrelsi heldur ber henni að vera evangelísk-lúthersk og hlýtur að
glata stjórnarskrárvarinni sérstöðu sinni ef hún víkur frá þeim
játningargrunni. Þá er jafnframt ljóst að önnur kirkja en sú
lútherska getur ekki tekið yfir stöðu hennar sem þjóðkirkju jafnvel
þótt viðkomandi kirkja væri orðin meirihlutakirkja nema
stjórnarskrárákvæðinu yrði breytt í þá veru.143

140 Samkvæmt þessum lögum felst játningargrunnurinn í Postullegu
trúarjátningunni, Níkeujátningunni, Aþanasíusarjátningunni, hinni óbreyttu
Ágsborgarjátningu frá 1530 og Fræðum Lúthers hinum minni auk
Ritningarinnar. Kongeloven af 1665. Slóð sjá heimildaskrá.. Kong Christian
Den Femtis »Danske Lov« af 1683. Slóð sjá heimildaskrá. Einar Arnórsson
1912: 11-13, 34-37. Einar Arnórsson án árt.: 3-6, 31-32, 34-46, 50-52. Gísli
Sveinsson 1914: 206-207. Einar Sigurbjörnsson 1980: 7-10. Bjarni Sigurðsson
1986: 72-81. Gammeltoft-Hansen 1999a: 46. Ravn-Olesen 2004a: 13, 17.
Lausten 1989: 37.
141 Hér kæmi eðli málsins samkvæm t einkum Ágsborgarjátningin frá 1530 til
greina. Gammeltoft-Hansen 1999a: 46. Einar Arnórsson 1912: 37-39. Varðandi
fjárstuðning við þjóðkirkjuna sjá þó Zahle 1997: 145.
142Ravn-Olesen 2004a: 10,11, 13. Ravn-Olesen 200b: 22, 45 og Jorgensen 2004:
128-129.
143Einar Arnórsson 1912: 36-39. Einar Arnórsson án árt.:87-89., 93

Stjórnarskráin bindur á hinn bóginn ekki hendur ríkisvaldisins
almennt eða veldur því að því beri að vera lútherskt í einhverjum
skilningi þrátt fyrir að því sé skylt að styðja og vernda kirkju sem
hvílir á þessum játningargrunni. Aldrei hefur verið áskilið að
forseti lýðveldisins yrði skyldur til að tilheyra þjóðkirkjunni eða
vera lútherskur þótt hann sé æðsti yfirmaður hennar.144 Aldrei
hefur heldur verið tilskilið með lögum að kirkjumálaráðherra
tilheyrði þjóðkirkjunni né hefur kirkjuskipanin haft nein áhrif á
stjórnskipanina.145 Íslenska lýðveldið er því ekki og hefur aldrei
verið trúarlega skilgreint.146

Stuðningur og vernd ríkisvaldsins
Löggjafanum er látið eftir að ákveða í hverju sá stuðningur og
vernd séu fólgin sem ríkisvaldinu er skylt að veita þjóðkirkjunni.147
Hefur verið litið svo á að stuðningurinn komi einkum fram í því
144 Gunnar G. Schram 1975: 78. Gunnar G. Schram 1997: 126. Björg
Thorarensen 2008: 342-343. Ákvæði er skyldaði forsetann til að tilheyra
þjóðkirkjunni bryti augljólega gegn 64. gr. stjskr. þar sem kjörgengi
utanþjóðkirkjufólks væri með því takmarkað.
145 Sjá Gunnar G. Schram 1997: 360, 468. Er þessi skilningur m.a. byggður á 64.
gr stjskr. Gunnar G. Schram (1997: 146) telur óeðlilegt að
utanþjóðkirkjumaður gegni embætti kirkjumálaráðherra. Telur hann eðlilegt
að forseti gæti þess að kirkjumálin séu jafna falin þjóðkirkjumanni og telur
það ekki brjóta í bága við trúfrelsisákvæði 64. gr. stjskr. Kirkjuaðild (ef
einhver) þess ráðherra sem annast tengsl við þjóðkirkjuna skiptir þó vart máli
eftir gildistöku þjóðkirkjulaganna 1997. Sjá þó Schram 1997: 360, 468. Sjá Einar
Arnórsson 1912: 21.
146Líta svo á að 6. gr. í dönsku stjórnarskránni og hliðstætt ákvæði í sænskum
grundvallarlögum séu leyfar af trúarlega skilgreindu ríkisvaldi en þar er
kveðið á um að konungur skuli tilheyra evangelísk-lútherskri kirkju.
Danmarks Riges Grundlov 1953. Slóð sjá heimildaskrá. Successionsordning
(1810:0926). Slóð sjá heimildaskrá. Formlega séð er norska ríkið hins vegar
enn trúarlega skilgreint. Sjá 2., 4. 12. og 16. gr. norsku stjskr. Kongeriget
Norges Grundlov. Slóð sjá heimildaskrá. Björg Thorarensen 2008: 323 -324
nmgr. 6. Stefnt er að því að koma á þjóðkirkjuskipan í Noregi fyrir 2013 í
líkingu við það sem gerist hér nú. Kirkjan verður þó ekki jafnaðgreind frá
ríkinu. Politisk avtale av 10. april 2008. Slóð sjá heimildaskrá. Lindhardt telur
að í Danm örku sé enn til staðar trúarlega skilgreint ríkisvald (kirkestat). Sjá
Lindhardt 2005: 45, 48-53. Sjá þó Lausten 2008: 81.
147Einar Arnórsson 1912: 33.

að ríkið veiti fé á fjárlögum til þjóðkirkjunnar. Einnig kem ur
óbeinn fjárhagsstuðningur fram í því að ríkið innheimtir
sóknargjöld fyrir þjóðkirkjuna en sama fyrirkomulag gildir um
önnur skráð trúfélög. Ennfremur er stuðningur talinn koma fram í
því að m enntun presta og djákna fer fram við Háskóla Íslands, að
biskup
Íslands,
vígslubiskupar,
prófastar
og
prestar
þjóðkirkjunnar teljast til em bættismanna ríkisins, sem og að
kristin fræði eru kennd í skyldunámsskólum. Þá er bent á að
almannafriður er boðinn á helgidögum þjóðkirkjunnar (og þar
með annarra kristinna trúfélaga).148 Ennfremur má benda á að í
122. gr. almennra hegningarlaga er að finna sérstakt ákvæði um
truflun á opinberri guðsþjónustu og öðrum kirkjuathöfnum og
svipað ákvæði er að finna í lögum um helgidagafrið. Þá verndar
125. gr. hegningarlaga þjóðkirkjuna og önnur trúfélög gegn því að
dregið sé dár að kenningu þeirra eða trúariðkun (bann við
„ guðlasti“). Loks veitir 233. gr. sérstaka refsivernd gegn ofsóknum
vegna trúarbragða, litarháttar, kynþáttar og kynhneigðar.149

Öll þessi vernd verður þó tæpast leidd a f kirkjuskipaninni og
kem ur að sumu leyti öllum trúfélögum til góða. Það fyrirkomulag
að ríkið launar biskup Íslands, vígslubiskupa, ákveðinn fjölda
presta og starfsmanna á biskupsstofu er heldur ekki stuðningur í
skilningi stjórnarskrárinnar þar sem það byggir á samningi milli
ríkis og þjóðkirkju um endurgjald fyrir jarðeignir sem þjóðkirkjan
afhenti ríkinu til um ráða og loks eignar á 20. öld.150 Þessi hluti
148Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 1996 nr. 70 11. júní (22. gr.).
Slóð sjá heimildaskrá. Gunnar G Schram 1975: 77-78. Gunnar G. Schram 1997:
466-467. Björg Thorarensen 2008: 343-346. Hjalti Hugason 2007. Lindhardt
2005: 57-69. Í Danmörku hefur 3. (núv. 4.) gr. stjskr. frá 1849 verið túlkuð á
hliðstæðan hátt. Zahle 1996: 149-151. Gammeltoft-Hansen 1999a: 46-48.
Lindhardt 2005: 57-62, 82-83.
149 Almenn hegningarlög 1940 nr. 19 12. febrúar. Slóð sjá heimildaskrá. Gunnar
G. Schram 1997: 582. Páll Sigurðsson 2004: 136-137. Björg Thorarensen 2008:
290-291, 338-339, 374, 376, 427-428.
150 Samningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar um fjárframlög. 7.9.1998.
Slóð sjá heimildaskrá. Sjá Gísi Sveinsson 1954: 93-96. Páll Sigurðsson (2004:
138, 142-143) virðist um of horfa framhjá þessum samningi og forsendum
hans er hann víkur að fjárhagstengslum ríkis og þjóðkirkju og rekstri hennar.

fjárhagstengsla ríkis og þjóðkirkju er með öðrum orðum ekki
afleiðing af þjóðkirkjuskipaninni heldur tilfærslu á eignarhaldi og
eignarrétti á liðinni öld.

Sumt a f því sem hér hefur verið talið til stuðnings ríkisvaldsins við
þjóðkirkjuna á grundvelli kirkjuskipanarinnar m á einnig rökstyðja
með tilliti til sögulegra ástæðna, ríkjandi m enningarhefðar eða
þeirrar staðreyndar að meirihluti þjóðarinnar lítur á þjóðkirkjuna
sem „sína“ kirkju í einhverri merkingu. Helgidagafriðinn og
kennslu í kristnum fræðum má til dæmis styðja slíkum almennum
rökum. Þá má færa akademísk rök fyrir guðfræðiiðkun við
ríkisháskóla þótt öðrum þræði sé um kirkjulega starfsmenntun að
ræða.151 Mikilvægt er þó að mögulegt sé að stunda fullgilt
guðfræðinám án starfsþjálfunar eða tengsla við kirkjustarf. Þá þ a rf
að huga að því í hvaða mæli eðlilegt sé að þjóðkirkjan kosti
starfsmenntunina. Frá 2007 hefur verið í gildi samstarfssamningur
milli guðfræðideildar (síðar guðfræði- og trúarbragðafræðideildar)
Háskóla Íslands og þjóðkirkjunnar um starfsþjálfun, kennslu í
kennim annlegum fræðum (helgisiðafræðum og síðar sálgæslu) og
símenntun presta og djákna sem þjóðkirkjan fjármagnar en deildin
ábyrgist faglega og annast að minnsta kosti að hluta.

Varðandi kennslu í kristnum fræðum ber að hafa í huga að í
m annréttindasáttm álum sem Ísland á aðild að er kveðið á um
frumlægan uppeldisrétt foreldra eða forráðamanna sem felst í því
að þeir eiga rétt á að m enntun, fræðsla og trúarleg og siðferðileg
m ótun barna í þeirra umsjá sé í samræmi við trú eða lífsskoðanir
þeirra sjálfra.152 Vegna þess er ekki heimilt að skylda börn til að
taka þátt í kennslu í kristnum fræðum ef trúarsannfæring
foreldranna er önnur.153 Þó má færa rök að því að sáttmálarnir
151 Sjá t.d. Hjalti Hugason 1993.
152 Gunnar G. Schram 1997: 462. Björg Thorarensen 2008: 324-325, 558. Lög um
m annréttindasáttm ála Evrópu 1994 nr. 62 19. maí. Slóð sjá heimildaskrá.
Samningsviðauki nr. 1 við samning um verndun m annréttinda og
mannfrelsis... Slóð sjá heimildaskrá. Alþjóðasamningur um borgaraleg og
stjórnmálaleg réttindi 1979 nr. 10 28. ágúst (18. gr.). Slóð sjá heimildaskrá.
153 Gunnar G. Schram 1997: 466, 568-469, 571.

undanþiggi nem endur ekki fræðslu um kristna trú og eftir
atvikum önnur trúarbrögð sem menningarleg og félagsleg
fyrirbæri. Þá þ a rf þó að tryggja að fræðslan skarist ekki við
eiginlega trúfræðslu eða trúariðkun og/ eða setja ákvæði um
greiðar u n d anþágur frá slíkri kennslu.154

Með kirkjuskipaninni eru þjóðkirkjunni tvímælalaust veitt
forréttindi umfram önnur trúfélög.155 Sökum þessa er ekki jafnræði
með trúfélögum í landinu þrátt fyrir trúfrelsið.156 Er misræmið
réttlætt með því að mikill meirihluti þjóðarinnar tilheyri
þjóðkirkjunni, hún gegni fjölþættum samfélagslegum og
menningarlegum hlutverkum sem önnur trúfélög hafi ekki axlað í
sama mæli, þjónusta hennar standi öllum til boða óháð búsetu,
kirkjuaðild og trú, sem og að hún eigi lengri samfellda sögu með
þjóðinni en önnur trúfélög. Hefur m ism unun trúfélaga af þessum
ástæðum ekki verið talin án ástæðu og þar með andstæð lögum .157
Ljóst er hins vegar að stjórnarskráin heimilar ekki m ism unun milli
trúfélaga án málefnalegra ástæðna eða m ism unun — jákvæða eða
neikvæða — milli einstaklinga sem rekja m á til trúarskoðanna
þeirra eða trúariðkunar (sbr. 65. gr.). Þá kem ur hún heldur ekki í
veg fyrir að ríkisvaldið veiti öðrum trúfélögum sama eða
sambærilegan styrk og vernd.158 Trúarleg m ism unun er því ekki
óhjákvæmileg afleiðing þjóðkirkjuskipanar a f því tagi sem hér er.159

154 Sjá dóm M annréttindadóm stóls Evrópu í máli Folger 0 o. fl. gegn norksa
ríkinu 29. 6. 2007. Slóð sjá heimildaskrá. Björg Thorarensen 2008: 336-337, sjá
sérstaklega nmgr. 32.
155 Alþingistíðindi 1999-2000(A1): 676. Gunnar G. Schram 1997: 466. Páll
Sigurðsson 2004: 137-138. Björg Thorarensen 2008: 343.
156 Viðurkennt er að hliðstæð m ism unun ríkir í Danmörku. Danskerne og
kirken 2001: 5. Iversen 2004: 33-58. Lindhardt 2005: 93, 124-125. Lausten 2008:
121.
157D óm ur Hæstaréttar Nr. 109/ 2007. Slóð sjá heimildaskrá. Sjá og Steingrímur
Gautur Kristjánsson 2002: 187-189. Páll Sigurðsson 2004: 139.
158 Gammeltoft-Hansen 2006a: 137. Sjá og túlkun Oddnýjar Mjallar
A rnardóttur (2006: 379-382) á 9. gr. M annréttindasáttm ála Evrópu og 18. gr.
Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.
159 Sjá Steingrímur Gautur Kristjánsson 2002: 203-206. Páll Sigurðsson 2004:
140. Í Svíþjóð hafa t.d. að frjáls trúfélög notið fjárhagslegs stuðnings frá ríkinu
allt frá 1971 þrátt fyrir að tengls ríkis og evangelísk-lúthersku kirkjunnar þar í
landi hafi allt til 2000 verið hliðstæð og gerist hér á landi nú. Ekström 2006: 11.

Þess skal að lokum getið að þrátt fyrir aukna fjölhyggju hafa þær
alþjóðastofnanir sem um tilvist þjóðkirkna hafa fjallað ekki talið
slíkt fyrirkomulag í sjálfu sér andstætt trúfrelsisákvæðum .160 Í
lýðræðisríkjum nútím ans skiptir þó máli hvernig slíkt
fyrirkomulag er framkvæmt og hversu mikil forréttindi það
tryggir einni kirkju eða trúfélagi.

Kirkjuskipanin og gildi samfélagsins
Í um ræ ðu um kirkjuskipan landsins gætir stundum þess
sjónarmiðs að hún feli í sér að minnsta kosti óbeina tilvísun til þess
að stjórnarskráin í heild hvíli á lútherskum grunngildum eða
gildum sem af þeim verði dregin. Hér hefur verið litið svo á að
samband kirkjuskipanarinnar og gildanna sé öfugt. Það er að
kirkjuskipanin sé leidd a f sögulegum gildagrunni samfélagsins
sem mótaður sé af lútherskum trúararfi. Stjórnarkráin leggur
ríkisvaldinu þannig aðeins þá skyldu á herðar að styðja og vernda
lúthersku kirkjuna „að því leyti“ sem hún sé tákn fyrir þessi gildi
eða farvegur fyrir þau meðal þjóðarinnar. Þá felst aðeins í
stjórnarskránni að þessi suðningur og vernd skuli vera til staðar
meðan meirihluti þjóðarinnar telur kirkjuna þjóna sem slíkur
farvegur.

Við endurskoðun stjórnarskrárinnar virðist eðlilegt að fengist sé
við grunngildi samfélagsins. H ér skal litið svo á mikilvæg gildi í
því sambandi séu til dæmis mannhelgi, samstaða, jafn réttur allra,
velferð öllum til handa í félagslegu, efnahagslegu og andlegu tilliti
og „helgi“ náttúrunnar. Auðvelt er að telja þetta allt kristin gildi.
Það má þó líka færa að því rök að þetta séu klassísk vestræn gildi
sem séu húmanistísk eða sammannleg þegar dýpst er skoðað. Þá
er mikilvægt að taka afstöðu til hvort kveðið skuli beint á um
sameiginleg gildi samfélagsins í stjórnarskránni eða hvort þau eigi
fremur að endurspeglast í henni í heild.

160 Steingrímur Gautur Kristjánsson 2002: 205. Páll Sigurðsson 2004: 139-140.
Ragnhildur Helgadóttir 2005: 357-358. O ddný Mjöll Arnardóttir 2006: 381.
Björg Thorarensen 2008: 346.

Sé fyrri leiði valin má benda á að sá háttur er hafður á í lögum um
grunnskóla frá 2008 (2. gr.). Þar segir meðal annars:

Starfshættir grunnskóla skulu mótast af um burðarlyndi og kærleika,
kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi,
ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir m anngildi.161 (Leturbr. höf.)

Þá má benda á að við fyrirhugaðar stjórnarskrárbreytingar í
Noregi (2013) er stefnt að því að gildagrunnur norsks samfélags
verði skilgreindur þannig:

Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske A r v . Denne
Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og M enneskerettighederne.162
(Leturbr. höf.)

Stjórnarskráin verður að m ynda ram m a utanum íslenskt samfélag
í heild en það þróast nú hratt í átt til fjölmenningar. Saga þess
undanfarin 1000 ár hefur þó að verulegu leyti mótast af kristinni
menningarhefð. Spyrja þ a rf hvort og/ eða á hvern hátt sú arfleifð
eigi að koma fram í og m óta nýja eða endurskoðaða stjórnarskrá.

Trúfrelsi

Því næst verður vikið að tveim síðari greinum trúmálabálksins (63.
og 64. gr.) sem kveða á um trúfrelsi landsmanna.

Trúfrelsið sem stjórnarskráin tryggir er þríþætt: Öllum er heimilt
að stofna trúfélög og iðka trú sína einir eða með öðrum í samræmi
161 Lög um grunnskóla 2008 nr. 91 12. júní. Slóð sjá heimildaskrá.
162Politisk avtale av 10. april 2008. Slóð sjá heimildaskrá.

við sannfæringu sína (63. gr.). Þá er heimilt að standa utan
trúfélaga og engum verður gert að taka þátt í eða gjalda til
annarrar trúariðkunar en hann kýs sjálfur (64. gr.). Loks er bannað
að m ism una einstaklingum eða skerða borgaraleg og þjóðleg
réttindi þeirra vegna trúarskoðana þeirra eða trúarðikunar (64. sbr.
og 65. gr.). Trúfrelsið er því samofið almennu skoðanafrelsi og rétti
til frjálsrar sannfæringar, tjáningar og félagsstarfs sem kveðið er á
um í 73. og 74. gr. stjórnarskrárinnar og jafnvel 71. gr. um friðhelgi
einkalífsins.163 Má raunar líta svo á að trúfrelsið sé einn elsti þáttur
m annréttinda.'164 Til viðbótar við ákvæði stjórnarskrárinnar tryggja
Mannréttindasáttmáli Evrópu og Samningur um borgaraleg og
stjórnmálaleg réttindi sem Ísland á aðild að trúfrelsi með svipuðu
móti og gert er í Stjórnarskránni.165

Í trúfrelsisgreinumum tveim ur kem ur fram bæði „jákvæð“ og
„neikvæð hlið“ trúfrelsis.166 Í 63. gr. er þannig kveðið á um rétt til
163 Gunnar G. Schram 1997: 463, 571. Björg Thorarensen 2008: 327-328, 338,
352.
164 Strzelewicz 2001:20-62.
165Lög um m annréttindasáttmála Evrópu 1994 nr. 62 19. maí (sjá 9. gr.). Slóð
sjá heimildaskrá.
Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 1979 nr. 10 28.
ágúst (sjá 18. gr.). Slóð sjá heimildaskrá. Upphafleg trúfrelsisákvæði dönsku
stjskr. (81.-84., núv. 67.-70. gr.) standa því sem næst óbreytt enn í dag og
geyma 81. og 84. gr. höfuðákvæði trúfrelsisbálksins. Gammeltoft Hansen
1999c, 1999d, 1999e. Rehof 1999. Upphafleg 81. (núv. 67.) gr. er hliðstæð 63. gr.
í ísl. stjskr. og kveður enn í dag á um rétt borgaranna til að tilbiðja Guð á þann
hátt sem samræmist sannfæringu þeirra. Danm arks Riges Grundlov 1953.
Slóð sjá heimildaskrá. Þrátt fyrir orðalagið er ekki litið svo á að heimildin til
að stofna trúfélög takmarkist við guðstrú í þröngum skilningi. GammeltoftHansen 1999c: 321-322. Gammeltoft-Hansen 1999e: 328. Sjá Zahle 1997: 144.
Iversen 2004: 35. Takmarkanir á trúfrelsi í Danm örku hafa verið túlkaðar með
sambærilegum hætti og hér á landi eins og greint var frá hér að framan.
Gammeltoft-Hansen 1999c: 323.
166„Neikvæð hlið“ trúfrelsis felst í rétt i fólks til að afneita trú, standa utan
trúfélaga, vera þeim óskuldbundið og jafnvel vera laust undan trúarlegum
áreitum í opinberu rými. Í „jákvæðri hlið“ tr úfrelsis felst aftur á móti frelsi til
trúariðkunar. Positiv och negativ religionsfrihet i arbetslivet... Slóð sjá
heimildaskrá. Hjalti Hugason 2006c: 20-22. Sjá og Gísli Sveinsson 1914: 200201. Misjafnt er eftir löndum hvort meiri áhersla hefur verið lögð á „jákvæða“
eða „neikvæða hlið“ trúfrelsis. Með tilliti til þess að franska byltingin beindist

trúariðkunar en í 64. gr. um rétt til að taka ekki þátt í trúariðkun.167
Túlkun trúfrelsisákvæðanna hér á landi hefur til þessa oftast
gengið út frá hin ni „jákvæðu hlið “ .168 H ugm yndir sem nýlega hafa
komið fram meðal annars á vegum M annréttindaráðs
Reykjavíkurborgar um reglur til viðmiðunar um samskipti leikog grunnskóla við trúar- og lífsskoðunarhópa sýna breytingar í því
efni og þyngri áherslu á hina „neikvæðu hlið“ að minnsta kosti
þegar um er að ræða trúariðkun eða boðun í opinberu rými.

Útm örk trúfrelsisins
Ekki er augljóst hvar útm örk trúarlegs tjáningarfrelsis liggja
hvorki hér á landi né annars staðar í Evrópu. Þó er nokkuð skýrt
að hér er heimilt að bera trúarleg tákn og klæðnað sem og að
viðhafa ákveðið mataræði. Eins og kunnugt er hafa deilur risið á
síðari árum um þetta efni víða um lönd og þeim jafnvel verið
skotið til mannréttindadómstóla. Skýrar skilgreiningar liggja ekki
fyrir en M annréttindadóm stóll Evrópu gerir nokkuð ríkar kröfur
um að sýnt sé fram á bein málefnaleg tengsl milli trúarlegrar
sannfæringar og þeirrar breytni sem haldið er fram að leiði af
þeirri henni.169

Formlega séð takmarkast trúfrelsi aðeins a f því að ekki m á „kenna
eða fremja neitt sem er gagnstætt góðu siðferði eða
allsherjarreglu“ . Þessa takm örkun verður að túlka með hliðsjón af
ekki aðeins gegn ríkinu heldur ekki síður kirkjunni sem pólitísku afli er
„neikvæð“ útfærlsla trúfrelsis eðlileg þar í landi. Christensen o.a. 1976: 142151. Buruma 2010: 16, 49-50, 140-145. Hér á landi eins og annars staðar á
Norðurlöndum og víðar þróaðist lýðræði hins vegar á hægfara hátt sem ekki
leiddi til byltingakennds uppgjörs við stofnanir samfélagsins þar á meðal
þjóðkirkjuna. Meðal annars þess vegna hefur hin „jákvæða hlið“ trúfrelsisins
verið í forgrunni hér.
167Björg Thorarensen 2008: 334, 336.
168 Sjá Oddný Mjöll Arnardóttir 2006: 368.
169Ragnhildur Helgadóttir 2006: 346-351. Björg Thorarensen 2008: 337. Sjá
Oddný Mjöll Arnardóttir 2006: 374. Nýlega kvaðst t.d. innanríkisráðherra
andvígur því að bannað verði að klæðast búrkum hér. Fréttablaðið 1. 2. 2011.
Sjá og Páll Sigurðsson 2004: 132-134.

alm ennum hegningarlögum og eftir atvikum öðrum lögum, (t. d.
dýraverndarlögum , hjúskaparlögum eða barnaverndarlögum ) en
ekki almennu áliti stjórnvalda eða almennings. Bannið við kenna
eitthvað sem er gagnstætt fyrrgreindum viðmiðunum nær aðeins
til þess sem raunverulega er haldið að fólki í nafni ákveðins
trúfélags og þess krafist að því sé trúað og/ eða eftir því farið sem
eilífum sannindum. Ákvæðið getur því ekki átt við inntak allra
trúarrita einstakra trúfélaga sem oft hafa að geyma efni sem er
m argra alda og jafnvel árþúsunda gamalt og kann að vera
andstætt nútímaviðhorfum líkt og raun er á með ýmsa texta
Gamla testamentisins. Sú takm örkun að ekkert megi fremja sem
stríðir gegn sömu viðmiðum verður að skilja svo að um saknæmt
athæfi sé að ræða og það sé jafnframt þáttur í helgisiðum eða starfi
trúfélags eða eigi beinlínis rætur að rekja til þess. Athæfi einstakra
félagsmanna og jafnvel trúarleiðtoga í þessa veru getur því ekki
orðið þess valdandi að settar séu almennar skorður um starf
viðurkennds trúfélags jafnvel þótt þeir telji sig breyta í anda
trúarbragða sinna.170

Trúarlegt félagafrelsi
Líta má á 63. gr. sem höfuðákvæði stjórnarskrárinnar um trúfrelsi.
Það snýr einkum að löggjafanum og takm arkar vald hans með því
að gera honum óheimilt að banna trúfélög og starfsemi þeirra eða
synja þeim um skráningu og þau réttindi sem í skráningu felast
burtséð frá inntaki þeirrar trúar sem þau eru stofnuð um. Þó
verður að vera ljóst að um eiginlega trúariðkun sé að ræða þótt
ekki þurfi hún sam kvæmt stjórnarskrárgreininni að tengjast
viðteknum trúarbrögðum. Til dæmis geta félög sem stofnuð væru
til að iðka djöfladýrkun notið verndar þessa ákvæðis en gátu það
tæpast sam kvæmt eldra orðalagi greinarinnar. Greinin nær aftur á
móti ekki til lífsskoðunarfélaga, félaga um andleg mál eða félaga
sem stefnt er gegn trúarbrögðum .171 Þá njóta trúfélög aðeins
170 Gunnar G. Schram 1997: 464-465. Zahle 1997: 144. Björg Thorarensen 2008:
339-341, 410-411.
171 Skilgreina má lífsskoðunarfélag þannig: Félög sem eru málsvarar
skilgreindrar trúarlegrar eða veraldlegrar sannfæringar og standa fyrir
athöfnum (t.d. borgarlegum nafngjöfum, fermingum, giftingum og útförum).
Dæmi er Siðmennt sem kynnir sig svo: „Siðmennt - félag siðrænna húm anista
á Íslandi, var stofnað 1990. Félagið er málsvari manngildisstefnu

verndar greinarinnar þegar um trúariðkun er að ræða. Skólahald
trúfélaga, sjúkrahúsarekstur eða almenn störf að líknarmálum
njóta aftur á móti ekki sérverndar hennar. Þá njóta félög sem
stofnuð eru um trúboð sérstaklega ekki sérstakrar verndar.172

Í ljósi þess sem hér hefur verið sagt er áhorfsmál hvort sú krafa fær
staðist sem sett er fram í 3. gr. laga um skráð trúfélög þess efnis að
trúfélög er óska skráningar tengist „þeim trúarbrögðum
m annkyns sem eiga sér sögulegar eða m enningarlegar ræ tu r“ .173
Virðist sú krafa laganna brjóta í bága við þá rúm u heimild sem
stjórnarskráin veitir fólki til að stofna trúfélög þar sem hún gerir
að minnsta kosti formlega séð ráð fyrir inntakslegri könnun á
kenningu og helgisiðum trúfélaga sem stjórnarskráin gerir tæ past
ráð fyrir.174 Í Danm örku er litið svo á að slík könnun sé óheimil.175
Virðist augljóst að við túlkun stjórnarskrárgreinarinnar verði að
ganga út frá almennari skilgreiningu en gert er í lögunum. Nefnd
sú sem er danska kirkjumálaráðuneytinu til ráðgjafar um
skráningu trúfélaga lítur til dæmis svo á að trúarbrögð feli í sér
skilgreinda trú á að manneskjan sé háð afli sem sé bæði henni og
náttúrunni æðra og að sú trú hafi afleiðingar í för með sér fyrir
siðferðilega breytni. Trúfélög eru þá félög sem stofnuð eru til að
ástunda og boða slíka trú .176 Skilgreining a f þessu tagi rúm ar að
sönnu ekki lífsskoðunarfélög sem þó hafa um margt svipaða stöðu
og trúfélög
í veraldarvæ ddu
(sekulariseruðu) samfélagi.
Stjórnarskráin áskilur slíkum félögum engan rétt umfram þann
sem felst í almennu félagafrelsi. Þau hafa því veikari stöðu en

(húmanisma) og frjálsrar hugsunar, óháð trúarsetningum, og stendur fyrir
veraldlegum athöfnum.“ Um Siðment. Slóð sjá heimildaskrá.
172Einar Arnórsson 1912: 28.
173Lög um skráð trúfélög 1999 nr. 108 28. des. Slóð sjá heimildaskrá. Björg
Thorarensen (2008: 331-323) lítur svo á að 3. gr. laga um skráð trúfélög hvíli á
þeim skilningi á hugtakinu trúfrelsi er fram kem ur í 63. gr. stjórnarskrárinnar.
H ér er ekki talið augljóst að svo sé. Þvert á móti virðist augljóst að lagagreinin
þrengir ákvæði stjskr.
174Alþingistíðindi 1999-2000(A1): 670, 681, 682. Í Danmörku er litið svo á að
slík könnun sé óheimil. Zahle 1997: 144. Sjá þó Einar Arnórsson 1912: 29-30.
175 . Zahle 1997: 144.
176 Gammeltoft-Hansen 2006b: 421, 423.

trúfélög. Stjórnarskráin kem ur þó ekki í veg fyrir að þeim sé
veittur þessi réttur með lögum .177

Ákvæði 63. gr. stjórnarskrárinnar um rétt fólks til að stofna
trúfélög tyggir þeim meiri rétt en öðrum félögum sem starfa í
landinu og fjallað er um í 74. gr. stjórnarskrárinnar. Ákvæði
þeirrar greinar eiga þó einnig við um trúfélög. Stjórnvöld geta því
ekki bannað trúfélög af þeim sökum að innan þeirra sé eitthvað
það kennt eða framið sem talið er gagnstætt góðu siðferði eða
allsherjarreglu nem a dóm ur hafi fallið um að brot hafi verið framið
gegn almennum hegningarlögum eða öðrum lögum. Eftir slíkan
dóm m ætti banna starfsemi trúfélags með lögum. Á sama hátt eru
hendur fram kvæm davaldsins bundnar gagnvart trúfélögum og
getur það aðeins sett starfi trúfélaga tím abundnar skorður vegna
meintra brota.178

Trúfrelsi einstaklinga
A nnan hornstein þess trúfrelsis sem stjórnarskráin m yndar grunn
að er að finna í 64. gr. sem felur í sér jafnræðisreglu og bannar
m ism unun einstaklinga sem byggist á trúarlegum skoðunum
þeirra eða höfnun þeirra á slíkum viðhorfum, það er trúleysi.
Greinin
tryggir
þannig
óskorað
persónulegt
eða
einstaklingsbundið trúfrelsi, sem og að þjóðfélagsréttindi m anna
séu ekki bundin við trúarbrögð. Ákvæðið á við alla sem dvelja hér
á landi en einnig hugsanlega þá sem staddir eru erlendis. Þannig
er ekki heimilt að meina m önnum að koma til landsins vegna
trúarbragða sinna. Þá er heldur ekki heimilt að fara m ism unandi
177Björg Thorarensen 2008: 331.
178 Gunnar G. Schram 1997:463-465, 590, 594. Gunnar G. Schram (1997: 466)
telur greinina ekki aðeins tryggja trúfélögum vernd heldur verndi hún einnig
rétt fólks til að verða ekki skyldugt til að iðka tiltekna trú eða trúarathafnir.
Þetta kann að leiða af greininni en kem ur þó einkum fram í 64. gr. stjskr.
Oddný Mjöll Arnardóttir 2006: 371. Björg Thorarensen 2008: 330, 337, 339-341,
404-405, 410-411. Samkvæmt 81. (núv. 67.) gr. í dönsku stjskr. var öllum
trúfélögum þar í landi einnig veitt ríkari réttarvend en öðrum félögum að
stjórnmálaflokkum undanskyldum . Zahle 1996: 151. Zahle 1997: 144.
Gammeltoft-Hansen 1999e: 328-330. Danskerne og kirken 2001: 5. Iversen
2004: 36, 43. Kristiansen 1999: 453, 461. Trossamfund uden for folkekirken.
Slóð sjá heimildaskrá.

með eigur m anna og meina til dæmis útlendum m önnum sökum
trúarbragða sinna að eiga fasteignir hér. Er jafnræðið ítrekað í 65.
gr. stjórnarskrárinnar. Beinist þetta bann bæði gegn handhöfum
löggjafarvalds og framkvæmdavalds. Þá er óheimilt að setja
trúarskilyrði á sviði einkamálaréttar eins og að tengja erfðarétt eða
rétt til að ganga í hjónaband við trúarskoðanir eins og gert var hér
á landi fram á síðari hluta 19 aldar. Eina undantekningin er að
krefjast má að vígðir þjónar þjóðkirkjunnar, biskupar, prestar og
djáknar séu í kirkjunni, sem og þeir sem kjörnir eru til setu á
kirkjuþingi eða í sóknarnefnd. Á hinn bóginn má heldur ekki
víkjast undan alm ennum borgaralegum skyldum af trúarástæðum.
Með því er til dæmis átt við að sitja í sveitarstjórn, vera
m eðdóm sm aður, bera vitni í máli eða annað slíkt. Þó má gera
undantekningu í lögum til dæmis með því að veita m önnum
u ndanþágu frá tilteknum skyldum sem væru sérstaklega
andsnúnar trúarskoðunum þeirra líkt og gert er víða þar sem
almenn herskylda er.179 Má líta á þetta sem þá „jákvæðu hlið“
trúfrelsis sem greinin tryggir.

Bann 64. gr. um að borgaraleg og þjóðleg réttindi séu skert vegna
trúarskoðana stendur í nánu sambandi við jafnræðisreglu (65. gr.)
stjórnarskrárinnar Felur greinin bæði í sér bann við að meina
nokkrum að gegna einhverju starfi eða embætti vegna
trúarskoðana eða aðildar að trúfélagi og bann við að krefjast
slíkrar aðildar nem a þegar í hlut eiga einstaklingar er sækjast eftir
vígðri þjónustu í þjóðkirkjunni eða atkvæðisrétti um málefni sem
þjóðkirkjunni er falin sjálfsstjórn í til dæmis með því að verða
kirkjuþingsfulltrúar eða sóknarfendarmenn Virðast málefnaleg rök
fyrir því að krefjast þess af biskupum , prestum og djáknum að
þeir séu í þjóðkirkjunni, boði og kenni í samræmi við

179 Einar Arnórsson 1912: 20. Einar Arnórsson án árt.: 89-93. Gísli Sveinsson
1914: 206-209. Gunnar G. Schram 1997: 468, 475-476. Björg Thorarensen 2008:
341-342. Samkirkjulegar samþykktir sem Þjóðkirkjan gerist aðili að geta
valdið því að félögum í öðrum kirkjum jafnvel af öðrum kirkjudeildum sé
veittur réttur til embætta eða trúnaðarstarfa með atkvæðisrétti í
Þjóðkirkjunni. Þessi er t.d. raunin á með Porvoo-yfirlýsinguna frá 1992.
Sameiginleg yfirlýsing frá Porvoo 1995: 29, 30. Sjá Einar Arnórsson 1912: 2026. Einar Arnórsson án árt.: 89-93.

játningargrundvöll hennar og virði að öðru leyti helgisiði og
formlegar starfsreglur þjóðkirkjunnar.180

Grein 64 er einnig ætlað að standa vörð um „neikvæða hlið“
trúfrelsisins. Þannig ítrekar hún þann rétt sem einnig m á leiða af
63. gr. að öllum sé heimilt að standa utan trúfélaga. Þyngra vegur
þó að enginn skal þurfa að greiða persónuleg gjöld til annars
trúfélags en þess sem hann er félagi í. Er þetta tryggt í framkvæmd
þeirrar gjaldheimtu sem ríkið fer með fyrir hönd trúfélaga á þann
hátt að þjóðkirkjunni og öðrum skráðum trúfélögum er skilað
ákveðinni upphæ ð af óskiptum tekjuskatti fyrir hvern einstakling
sem tilheyrir viðkom andi trúfélagi. Ekki er mögulegt með
skírskotun til þessa ákvæðis að neita að greiða almenna skatta þótt
nokkur hluti a f skatttekjum ríkisins renni þannig til þjóðkirkjunnar
og annarra trúfélaga. Greinin tryggir síðan fjárhagslega jafnstöðu
þeirra sem tilheyra trúfélögum og hinna sem standa utan þeirra
með ákvæði um sérstakt gjald sem upphaflega rann til Háskóla
Íslands en rennur nú beint í ríkissjóð.181 Eftir þá breytingu er aftur á
móti álitamál hvort um málefnalega skattheimtu sé að ræða.182

180Björg Thorarensen 2008: 342-343, 582-584.
181 Lög um sóknargjöld o.fl. 1987 nr. 91 29. desember. Slóð sjá heimildaskrá.
Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum 2009 nr. 70 29. júní. Slóð sjá heimildaskrá.
Björg Thorarensen 2008: 335-336. Sjá dóm M annréttindadóm stóls Evrópu í
máli Darby gegn sænska ríkinu 23. 10. 1990. Slóð sjá heimildaskrá. Ákvæði
sambærilegs efnis 64. gr. ísl. stjskr. var að finna í 82. og 84. (núv. 68. og 70.)
gr. í þeirri dönsku. Síðari greinin var útvíkkuð 1953 þannig að hún nær nú
einnig til þjóðernisuppruna. Að því leyti er hún hliðstæð jafnræðisreglu
íslensku stjórnarskrárinnar frá 1995. Í Danmörku er gengið út frá því að túlka
verði greinina í ljósi m annréttindaum ræ ðu á hverjum tíma. Rehof 1999: 331334. Iversen 2004: 40-42. N ú gildir einnig 14. gr. m annréttindasáttmála Evrópu
í þessu efni bæði í Danm örku og á Íslandi. Lög um mannréttindasáttm ála
Evrópu 1994 nr. 62 19. maí. Slóð sjá heim ildaskrá.
182 Páll Sigurðsson 2004: 138-139, 140. Mögulegt væri að jafna gjöld þeirra er
tilheyra skráðum trú- eða lífsskoðunarfélögum og annarra með því að kveða á
um að allir sem ekki greiði til slíks félags greiði í staðinn til einhvers
samfélagslegs málefnis sem gæti verið valkvæm t frá ári til árs. Þetta mætti
gera með því að merkja í þar til gerðan reit á skattaframtali.

Í ljósi þess sem sagt hefur verið má líta svo á að hér ríki næsta
óskorað trúfrelsi. Það ójafnræði sem í þjóðkirkjuskipaninni felst
kann þó að leiða til þess að sum um finnist um of þrengt að
trúarlegu jafnræði fólks og þar með jafnvel trúfrelsinu.183 Á þetta
einkum við um þá sem ekki aðhyllast kristni og jafnvel helst þá
sem afneita öllum trúarbrögðum. Þar m unar þó oft meira um
þjóðlega og menningarlega einsleitni samfélagsins langt fram á 20.
öld en kirkjuskipanina í þröngum skilningi. Helsti vandinn sem
við er að glíma í þessu efni er sú samsvörun sem m örgum hættir
til að sjá á milli þess að vera fullgildur Íslendingur og félagi í
lútherskri kirkju.184 Miklu skiptir einnig hvernig kirkjuskipanin er
útfærð á hverjum tíma og þá einkum hversu mikla sérstöðu sú
skylda ríkisvaldsins að “styðja [þjóðkirkjuna] og v ernda“ er látin
skapa henni miðað við önnur trúfélög.

Í heild virðist um ræ ða um íslensku trúfrelsisákvæðin jafnvel eftir
endurskoðun 1994-1995 er tók til m annréttinda, þar á meðal
trúfrelsisins, einkennast a f áherslu á félagafrelsi, frelsi til
trúariðkunar og aðra ytri þætti trúfrelsisins (forum externum). Í
alþjóðasáttmálum sem lögfestir hafa verið hér er fremur litið til
réttar einstaklinga til að aðhyllast þá trú eða lífsskoðun sem
sannfæring þeirra stendur til (forum internum) líkt og gert er í
stjórnarskrá okkar þegar aðrar skoðanir en trúarskoðanir eiga í
hlut.185 Þá greinir stjórnarskrá okkar og nýleg löggjöf á milli
trúarkoðanna og annars konar sannfæringar eða lífsskoðana í
ríkari mæli en virðist fá standist í ljósi ríkjandi túlkana á
alþjóðasáttmálunum. Sýnir það að trúfrelsishugsun okkar er
mótuð a f nítjándualdar hugm yndum meðan alþjóðasamningarnir
einkennast a f þeirri einstaklingshyggju sem stöðugt fór í vöxt á 20.
183 Því máli gegnir t.a.m. um samtökin Siðmennt er tekið hafa saman sérstaka
stefnumörkun í trúfrelsismálum. Stefna Siðmenntar í trúfrelsismálum. Slóð sjá
heimildaskrá. Sjá Gísli Sveinsson 1914: 201-202, 204-206.
184Hjalti Hugason 2001. Þessi afstaða endurspeglast m.a. í því að trúfélög sem
víkja frá lútherskri játningu eru oft nefnd „sértrúarsöfnuðir“ jafnvel í
fræðilegum textum en það orðalag getur ekki talist hlutlaust. Það að líta á
þjóðarheildina út frá meirihlutakirkjunni er þó ekki sérstak íslenskt fyrirbrigði
heldur gætir þess einnig annars staðar á N orðurlöndum . Sjá t.d. Den kristne
kulturarv i D anm ark 2001: 3.
185Björg Thorarensen 2008: 324-329. Sjá Páll Sigurðsson 2004: 135. Oddný
Mjöll Arnardóttir 2006: 368, 371, sjá þó 373, 382-383.

öld. Er áhorfsmál hvort m arkm iðum endurskoðunarinnar 19941995 var náð með fullnægjandi hætti þegar um trúfrelsið er að
ræða.186 Það mat sem og sú staðareynd að fjölhyggja hefur aukist
og aðrar hugm yndfræðilegar aðstæður í samfélaginu hafa breyst á
þeim hátt í 20 árum sem liðin eru kalla á nýja endurskoðun í þessu
efni.

Samantekt — Tillaga að endurskoðun

Eins og fram er komið víkur stjórnarskrá Íslands frá dönsku
„móðurstjórnarskránni“ í því að í þeirri fyrrnefndu er að finna
samfelldan trúmálabálk sem hefur að geyma kirkjuskipan og
trúfrelsisákvæði í einum og sama kafla. Hliðstætt eða skylt efni er
aftur á móti að finna á fleiri en einum stað í þeirri síðarnefndu.
Ástæðan fyrir m ism unandi byggingu stjórnarskránna tveggja er sú
að íslenska stjórnarskráin frá 1874 tók aðeins til sérmála Íslendinga
en Danir litu á landið sem óaðskiljanlegan hluta ríkis síns þegar
hún var sett. Þegar stjórnarskráin var síðan endurskoðuð að
fengnu fullveldi og við lýðveldisstofnunina var byggt á þessari
skipan vegna þeirrar hefðar sem á hana var komin. Efnisleg rök
skortir hins vegar fyrir henni. Afleiðingin er aftur á móti sú að í
stjórnarskrá okkar er skipað saman ákvæðum sem að sumu leyti
stangast á, það er kirkjuskipan sem veitir einu trúfélagi sérstöðu
miðað við öll önnur og trúfrelsisákvæðum sem mæla fyrir um
jafnan rétt allra óháð trúar- og lífsskoðunum. Ástæða er þó til að
ítreka að hingað til hefur þjóðkirkjuskipan a f því tagi sem hér er
við lýði ekki verið talin brjóta í bága við trúfrelsi.

Þar eð kirkjuskipanin hefur engin áhrif á stjórnskipan landsins
virðast ekki rök til að kljúfa efni trúmálabálksins og tengja
kirkjuskipanina nú stjórnskipaninni eins og gert er í Danm örku
eða staðsetja hana yfir höfuð annars staðar í stjórnarskránni. Hitt
186Lög um skráð trúfélög 1999 nr. 108 28. des. Slóð sjá heimildaskrá.
Alþingistíðindi 1999-2000 (A1): 667-685. . Ragnhildur Helgadóttir 2005: 342345. Oddný Mjöll Arnardóttir 2006: 383.

orkar tvímælis að fjalla um trúfrelsi í sérstökum kafla en ekki í
tengslum við almenn m annréttindi sem fjallað er um í næsta kafla
á eftir (þ.e. sjöunda kafla). Trúfrelsi er samofið almennu skoðana-,
tjáningar- og félagafrelsi og virðast rök mæla með því að kveðið
verði á um það í mannréttindakaflanum. Eðlilegt virðist að
kirkjuskipanin fylgi þeim þangað í lítið eitt breyttri mynd.

Ekki er mögulegt að líta svo á að í kirkjuskipaninni felist
trúarpólitísk stefnumörkun er geri evangelísk-lúthersku kirkjuna
að þjóðkirkju vegna þess að hún starfi á játningargrundvelli er
talinn sé réttari eða betri en önnur trú („norm ernadi“
kirkjuskipan). Þvert á móti hníga öll rök að því að í
kirkjuskipaninni felist það eitt að ríkisvaldið skuli styrkja og
vernda evangelísk-lúthersku þjóðkirkjuna meðan hún er umgjörð
um
trúarlíf
þorra
þjóðarinnar
(lýsandi
kirkjuskipan).
Kirkjuskipanin hvílir af þeim sökum á því að um meirihlutakirkju
sé að ræða er þjóni öllu samfélaginu í m un ríkari mæli en nokkurt
annað trúfélag. Þannig hefur danska kirkjuskipanin verið skilin frá
upphafi og engin rök virðast fyrir því að önnur stefna hafi
nokkurn tíman gilt hér.

Sá m u n u r er á dönsku og íslensku stjórnarskránum að í þeirri
dönsku hefur frá upphafi verið að finna „fyrirheiti“ um að lög
yrðu sett um stjórnarfyrirkomulag þjóðkirkjunnar og stöðu
annarra trúfélaga. Að frumkvæði Dana voru hliðstæð ákvæði ekki
sett inn í stjórnarskrána 1874 enda höfðu þau valdið átökum og
spennu í Danmörku. Þó hefur verið gengið m un lengra í þessa átt
hér á landi en í Danmörku. N ú síðast með setningu svokallaðra
þjóðkirkjulaga frá 1997 sem valda því að hér ríkir það sem kalla
m á eiginlega þjóðkirkjuskipan. Þau skilja þjóðkirkjuna í m un ríkari
mæli frá ríkisvaldinu en raun er á í Danm örku og gera hana
sjálfstæðari gagnvart því. En líta m á svo á að ríkiskirkja sé enn við
lýði þar í landi rúm lega 160 árum eftir að þjóðkirkjuskipan skyldi
komið þar á með stjórnarskrá.

N ú þegar efni trúmálabálksins hefur verið túlkað skal horft til
framtíðar. Verður staldrað við nokkur atriði sem mikilvægt virðist

að hafa í huga við endurskoðun á ákvæðum trúmálabálksins við
u p p h a f 21. aldar og lagðar til breytingar.187 Í því efni er einkum
mikilvægt að huga að þeirri vaxandi fjölhyggju sem gætir í
landinu. Einnig virðist mikilvægt að taka mið a f að
einstaklingshyggja hefur aukist mjög síðan á 19. öld. Á 20. öld
gætti og aukinnar „sekúlaríseringar“
einkum í samfélögum
Norður-Evrópu. N ú virðist sú þróun hafa snúist við að einhverju
leyti sem gerir það að verkum að ætla má að trú og trúarbrögð
m uni fá aukið vægi á kom andi áratugum. A f þeim sökum er
mikilvægt að huga vel að trúmálabálki stjórnarskrárinnar.

Íslenska samfélagið stendur á þröskuldi fjölmenningar. Að öllum
líkindum m un það þróast í sömu átt og samfélög annars staðar í
Evrópu þar sem fólk a f m ism unandi þjóðerni, kynþáttum og
trúarbrögðum lifir hlið við hlið. Það kallar á að í stjórnarskrá sé
skapaður ram m i um hvernig fólk sem hingað leitar fær aðlagast
íslensku samfélagi (t. d. með ákvæðum um ríkisborgararétt o. fl.)
en jafnframt haldið sérkennum sínum þar á meðal trúarlegum
sérkennum innan eðlilegra marka. Trú og trúariðkun skipar oft
veigamikinn sess í félagslegri og einstaklingsbundinni sjálfsmynd
þess. Útfærð trúfrelsisákvæði eru því ekki síst nauðsynleg til að
verja m annréttindi fólks sem hefur flust hingað búferlum og
m yndar trúarlega minnihlutahópa. Eins þ a rf trúfrelsi að tryggja
stöðu þeirra sem standa vilja utan allra trúfélaga og/ eða hafna trú.
Meirihlutinn — hér á landi evangelísk-lútherska kirkjan — þ a rf
síður á víðtæku trúfrelsisákvæði að halda vegna þess margháttaða
forskots sem hann eðli máls samkvæm t nýtur umfram aðra í krafti
stærðarinnar. Þar sem þjóðkirkjan er langstærsti trúarlegi
áhrifavaldurinn í samfélaginu og sækist jafnframt eftir sem mestu
frelsi sjálfri sér til handa ber henni siðferðileg skylda til að standa
vörð um frelsi þeirra trúarhópa sem minna mega sín.

Jafnræðisregla stjórnarskrárinnar

(núv.

65. gr.) er mikilvæg

187 Hér er m.a. byggt á pistlum sem birtust víða í rafrænu formi í
sameiginlegum kosningaundirbúningi höf. og Arnfríðar G uðm undsdóttur
fyrir kosningar til Stjórnlagaþings 2011. Höf. ber einn alla ábyrgð á þeirri
útgáfu sem hér er birt. Pistlana má finna á heimasíðu höf. Slóð sjá
heimildaskrá. Sjá og Hjalti Hugason 2005.

grundvallarregla þegar um trúfrelsi er að ræða. H ú n ein og sér
nægir þó tæpast til að skilgreina og afmarka trúfrelsi. Á það ekki
síst við þegar ætla má að trúarlegum m innihlutahópum sem víkja í
veigamiklum atriðum frá því sem hefur verið viðtekið og þekkt
hér á landi á að öllum líkindum eftir að fjölga og þeir að öðlast
meiri ítök í samfélaginu. Því er mikilvægt að í stjórnarskránni
verði áfram sérstakt ákvæði um trúfrelsi þrátt fyrir að ýmsar
breytingar á núgildandi trúmálabálki séu æskilegar.

Við breytingar á trúm álabálkinum virðast eðlileg markmið vera að
1) tryggja jafnræði fólks óháð trúar- og lífsskoðunum, 2) tryggja
rétt fólks til að tjá trúar- og lífsskoðanir sínar og iðka þær í einrúmi
eða með öðrum, 3) tryggja rétt fólks til að hafna slíkum skoðunum
og 4) jafna stöðu trúfélaga eftir því sem eðlilegt má telja með tilliti
til stöðu þeirra í samfélaginu sem og jafna stöðu trú- og
lífsskoðunarfélaga.

Í anda þessara markmiða er lagt til að 62.-64. og eftir atvikum 2.
málsgr. 79. gr. stjónarskrárinnar verði sameinaðar. Þá er lagt til að
hin sameinaða grein verði færð yfir í m annréttindakafla
stjórnarskrárinnar en engin efnisleg rök m æla með staðsetningu
trúfrelsisákvæða í sérstökum kafla. Virðist eðlilegt að
endurskoðuð trúfrelsisgrein komi á eftir greinum sem fjalla um
almennt skoðunar-, tjáningar-, og félagafrelsi. (þ.e. eftir núv. 74.
gr.). Hér er því lagt til að byggt verði á grunni núgildandi
trúfrelsisákvæða stjórnarskrárinnar enda var orðalag þeirra í
veigamiklu atriði fært til nútímahorfs í lok 20. aldar. Þó skal mælt
með að gengið sé afdráttarlausar út frá rétti einstaklinga en nú er
gert. Hin endurskoðaða grein gæti hljóðað á eftirfarandi hátt:

Allir eiga rétt á að iðka trú eða lífsskoðun í samræmi við sannfæringu
sína og að stofna um það félög. Öllum er frjálst að standa utan slíkra
félaga. Enginn má skorast undan almennri þegnskyldu vegna trúar- eða
lífsskoðana. Enginn er skyldur til að greiða persónuleg gjöld til trú- eða
lífsskoðunarfélags sem hann á ekki aðild að.

Ríkisvaldið skal styðja og v e rn d a öll skráð trú - og lífsskoðunarfélög.

Evangelíska lúterska kirkjan er þjóðkirkja á Íslandi. Breyta má þessu
með lögum. Slík lög skal bera undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða
synjunar í leynilegri atkvæðagreiðslu.188

Hinu breytta trúfrelsisákvæði er ætlað að að taka af tvímæli um
skoðana-, tjáningar- og félagafrelsi á hinu trúarlega sviði. Þá er því
ætlað að standa vörð um rétt þeirra sem standa vilja utan allra
trúfélaga og trúariðkunar.

Jafnræðisreglan (65. gr. stjskr.) virðist kveða á fullnægjandi hátt á
um að ekki megi skerða rétt fólks vegna trúar eða lífsskoðana. A f
þeim sökum virðist óhætt að fella brott sértækt ákvæði um að
enginn megi „neins í missa a f borgaralegum og þjóðlegum
réttindum fyrir sakir trúarbragða sinna“ eins og segir í núv. 64. gr.
stjórnarskrárinnar. Aftur á móti er ljóst að setja þ a rf trúfrelsinu
útm örk og undirstrika að fólk, til dæmis einhver trúarlegur
minnihluti, geti ekki með skírskotun til trúar skorast undan
„almennri þegnskyldu“ eins og segir í sömu grein. Þó má líta svo á
að núverandi 64. gr. sem kveður bæði á um réttindi og skyldur í
þessu efni búi yfir jafnvægi sem vert sé að halda í. Hér skal því
sjónarmiði ekki mótmælt. Svo virðist samt að tilvísun til almennrar
þegnskyldu nægi til að draga útm örk trúfrelsisins en í henni
hlýtur meðal annars að felast að óheimilt sé að brjóta gegn lögum
lýðveldisins af trúarástæðum eða með tilvísun til trúar en það er
merking síðari liðar núv. 63. gr. stjórnarskrárinnar þar sem vísað
er til „góðs siðferðis“ og „allsherjarreglu“ . H ugsanlega þykir
einhverjum eftirsjá a f þessu hátíðlega orðfæri frá 19. öld. Í það má
að ósekju halda þó merking þess sé óljós.189

188 Greinin kann að þykja og löng. Þá má skipta henni í tvennt þannig að fyrri greinin fjallu um rétt
einstaklinga en hin síðari um stuðning og vernd við trú- og lífsskoðunarfélög.

189 Sé tekið tillit þess þess sem hér hefur verið nefnt gæti greinin hljóðað
svo: Allir eiga rétt á að iðka trú eða lífsskoðun í samræmi við

Sú tillaga sem hér e r gerð felur í sér „strúktúrbreytingu“ í þá veru
að trúm álabálkur stjórnarskrárinnar er felldur brott og efni hans
sameinað mannréttindakaflanum. Þá er einstaklingurinn og réttur
hans færður fram fyrir trúfélögin og stöðu þeirra og þar með tekið
tillit til aukinnar einstaklingshyggju. Þá er hlutur ýmiss
utanþjóðkirkjufólks og þeirra sem standa utan trúfélaga bættur
með því að leggja trú- og lífsskoðunarfélög að jöfnu. Loks er öllum
trú- og lífsskoðunarfélögum gert jafnhátt undir höfði þar sem
kveðið er á um almennan stuðning og vernd öllum þeim trú- og
lífsskoðunarfélögum til handa sem sækjast eftir skráningu á
grundvelli laga þar að lútandi. Skal það áréttað að í engu virðist
örðugra að skilgreina lífsskoðunarfélög og ákvarða við skráningu
hvort um slíkt félag sé að ræða eða ekki en þegar trúfélög eiga í
hlut.

Á 19. öld mátti líta svo á að þjóðkirkjuskipan væri ein af
forsendum trúfrelsis þar sem henni var ætlað að binda enda á það

sannfæringu sína og að stofna um það félög. Þó má ekki kenna eða
fremja neitt sem er gagnstætt góðu siðferði eða allsherjarreglu. Öllum er
frjálst að standa utan slíkra félaga. Enginn má neins í missa af
borgaralegum og þjóðlegum réttindum fyrir sakir trúarbragða sinna, né
heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri þ eg n sk y ld u .
Enginn

er

skyldur

til

að

greiða

persónuleg

gjöld

til trú-

eða

lífsskoðunarfélags sem hann á ekki aðild að.

Ríkisvaldið skal styðja og vernda öll skráð trú- og lífsskoðunarfélög.

Evangelíska lúterska kirkjan er þjóðkirkja á Íslandi. Breyta má þessu
með lögum. Slík lög skal bera undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða
synjunar í leynilegri atkvæðagreiðslu.

fyrirkomulag að ríkisvaldið væri trúarlega skilgreint og ríki og
kirkja m ynduðu samhæfða heild. Því var ekki óeðlilegt að
kirkjuskipan kæmi á undan trúfrelsisákvæðum í stjórnarskránni
frá 1874. N ú á dögum virðist sú niðurskipan óheppileg og að
æskilegra sé að þá fyrst sé vikið að sérstöðu meirihlutakirkjunnar
er kveðið hefur verið á um trúfrelsi einstaklinga og stuðning og
vernd öllum trú- og lífsskoðunarfélögum til handa. Í þeirrri
kirkjuskipan sem hér er lögð til er aðeins sagt að sú kirkja sem
meirihluti þjóðarinnar kýs að tilheyra skuli hafa nokkra sérstöðu
sem frekar sé skýrð í lögum þar til löggjafa og þjóð kem ur saman
um að breyta ákvæðinu. Fær kirkjuskipanin þar með hlutlausari
stöðu en nú er raunin og kveður fyrst og fremst á um táknræna
sérstöðu vegna yfirburðastærðar, hlutverks og sögu lúthersku
kirkjunnar í landinu.

Með tilliti til þess sem fram kom hér að framan um markmið
stjórnarskrárgjafans sem og þæ r sögulegu aðstæður sem ríktu við
setningu dönsku stjórnarskrárinnar 1849 og þeirrar íslensku
aldarfjórðungi síðar virðist ljóst að breyta beri orðalagi
kirkjuskipanarinnar til lýsandi horfs og svifta hana þeim
stefnumótandi (normerandi) undirtónum sem hún kann að hafa í
eyrum margra í núverandi mynd. Þá virðist heppilegt að færa
ákvæði 2. málsgr. 79. gr. stjórnarskrár
(um staðfestingu
þjóðarinnar á lögum um breytingar á núv. 62. gr.) inn í
kirkjuskipanina sjálfa og kveða þannig á um hana á einum stað.
Síðarnefnda atriðið er þó ekki stórvægilegt og má eins fjalla um
það í tengslum við stjórnarskrárbreytingar líkt og nú er þó kostir
þess séu ekki augljósir.

Mikið hefur verið rætt um aðskilnað ríkis og kirkju að
undanförnu. Deila m á um hvað í því felist. Þá er ljóst að í
aðskilnaðarumræðu þ a rf að velja hvaða m arkm iðum skuli náð við
aðskilnað sem og eftir hvaða leiðum þeim skuli náð. Hér skal sú
um ræ ða ekki tekin upp. Ljóst er þó að niðurfelling núv. 62. gr.
stjórnarskrár væri stórt táknrænt spor í aðskilnaðarátt. Með þeirri
breytingu einni og sér yrði þó ekki gerður fullur aðskilnaður ríkis
og þjóðkirkju. E f svo ætti að verða þyrfti að huga að ýmsum
breytingum í löggjöf (t. d. einfalda núgildandi þjóðkirkjulög eða

fella þau úr gildi) og ganga betur frá fjárhagsaðskilnaði ríkis og
kirkju meðal annars á grundvelli gildandi samninga vegna afsals
kirkjueigna til ríkisins. Í þessu sambandi er þó ástæða til að ítreka
að í alþjóðlegri um ræ ðu hefur ekkert komið fram sem veldur því
að þjóðkirkjuskipan sem slík sé ekki samrýmanleg trúfrelsi í
nútím alegum
skilningi
og
þar
með
almennum
mannréttindasjónarmiðum.

Með þeim breytingum sem hér voru kynntar er leitast við að leggja
almennan grunn að trúarpólitískri stefnu í landinu sem rúm ar
meiri jöfnuð en nú er kveðið á um í stjórnarskránni. Hin nýja
stjórnarskrárgrein
ætlar löggjafanum
líkt og núverandi
kirkjukipan gerir að ákveða hvaða styrk og vernd hann veitir
einstökum trú- og lífsskoðunarfélögum, hvort hann veitir þeim
öllum sama styrk að breyttu breytanda eða hvort þjóðkirkjan njóti
áfram einhverrar sérstöðu í þessu efni, sem og hvort öll slík félög
verða styrkt eða styrkurinn bundinn við skráningu. Styrkurinn og
verndin gæti að verulegu leyti byggst á gagnkvæ m um samningum
milli ríkisins og einstakra trú- og lífsskoðunarfélaga sem veittu
hinu opinbera aukna innsýn í starf sitt, tækju á sig áveðin hlutverk
en hlytu í staðinn tiltekinn styrk. N úverandi ákvæði um sérstakan
styrk þjóðkirkjunni til handa þ a rf þó vissulega ekki að koma í veg
fyrir að svipuðum m arkm iðum yrði náð ef stjórnvöld kepptu eftir
því til dæmis með fjárveitingum til annarra trú- og
lífsskoðunarfélaga.

Einar og sér m u n d u breytingar á borð við þær sem hér eru lagðar
til tæpast valda nokkurri byltingu. Ákvæði hennar þyrfti svo að
útfæra meðal annars í lögum um skráð trú- og lífsskoðunarfélög,
hugsanlegum sérlögum um þjóðkirkjuna er þó væ ru einfaldari en
núgildandi þjóðkirkjulög og hugsanlega fleiri lögum líkt og nú er
gert. Gildi hinnar endurskoðuðu trúfrelsisgreinar felst einkum í
því hve víðan ram m a hún m yndar fyrir iðkun trúar og lífsskoðana
í landinu og hversu mikið jafnræði hún rúmar. H ún samræmist
því vaxandi einstaklings- og fjölhyggju betur en núgildandi
trúmálabálkur.
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