
Frumvarp til laga
um 

viðauka við gildandi lagafyrirmæli um utanþjóðkirkjumenn.

(Lagt fyrir alþingi 1911).

• 1. gr.
Utanþjóðkirkjumenn, sem eigi teljast til neins kirkjufélags, þess er prest 

hefir eða forstóðumann, sem fengið hefir staðfesting ráðherra samkvæmt lögum 
nr. 6, 4. marz 1904, eru undanþegnir gjöldum til prests og kirkju, en greiða skulu 
þeir til kenslumála jafnmikið og þeim bæri að greiða til prests og kirkju, ef þeir 
teldust til þjóðkirkjunnar.

2. gr.
Fé það, er greiðist til kenslumála samkvæmt 1. gr., skal leggja í sjóð, er 

stjórnarráðið veitir forstóðu. Þá er sjóðurinn er orðinn 4000 kr., skal skifta vöxt- 
unum árlega til helminga milli háskóla íslands og kennaraskólans i Reykjavík, og 
sé þeifh varið til styfkveitingtt hahdá ttemetldum.



3. gr.
Stjórnarráðið setur nánari reglur um innheimtu gjalda þeirra, er nefnd 

eru i 1. gr. Innheimtu gjaldanna má fela sömu mönnum, sem hafa á hendi inn- 
heimtu gjalda til prests og kirkju, og skila þeir stjórnarráðinu fénu að frádregn- 
um 6 af hundraði í innheimtulaun.

4. gr.
Nú vill maður segja sig úr þjóðkirkjunni, og skal hann þá senda sóknar- 

presti skriflega tilkynningu um það með áritun tveggja vitundarvotta. Sóknar- 
prestur ritar úrsögnina í kirkjubókina og tilkynnir hana sóknarnefnd og fjárhalds- 
manni kirkjunnar. Hann veitir og ókeypis vottorð um úrsögnina, ef þess er 
beiðst. Tilkynning um úrsögnina verður að koma fram fyrir fardaga eða í far- 
dögum, ef losa skal úrsegjanda við sóknargjöld til þjóðkirkjunnar næsta far- 
dagaár á eftir.

Nú vill maður, sein hefir sagt sig úr þjóðkirkjunni, fá upptöku af nýju, 
til þess að verða aftur aðnjótandi réttinda þeirra, er hún veitir, og til þess að 
geta fengið kirkjulegar athafnir framkvæmdar af prestum þjóðkirkjunnar, og skal 
hann þá snúa sér til sóknarprestsins i þeirri sókn, er hann á heima i. Efprest- 
ur kemst að raun um, er hann hefir talað við manninn, að það sé einlægur vilji 
hans að verða aftur þjóðkirkjumaður, skal hann taka hann inn af nýju. Þess 
skal geta í kirkjubók þeirri, er úrsögnin heíir verið i rituð, og senda tilkynning 
um það sóknarnefnd og Qárhaldsmanni kirkjunnar. Stjórnarráðið getur sett nán- 
ari fyrirmæli um úrsögn úr þjóðkirkjunni og upptöku í hana aftur, þar á meðal 
um tilkynningu þá, er getur urn i fyrri kafla þessarar greinar.

5. gr.
. Nú gengur maður úr þjóðkirkjunni og sóknarkirkja hans er i skuld fyrir 

lán, samþykt af lögmætum safnaðarfundi, þá ber þeim manni, eigi hann heima 
áíram á sóknarsvæðinu í þeim fardögum, er hann gengur úr þjóðkirkjunni, að 
greiða til sóknarkirkju sinnar það brot af skuld kirkjunnar, sem á hann kemur 
eftir tölu gjaldenda síðastliðið ár.

Gjald þetta má taka lögtaki samkvæmt lögum 16. desbr. 1885 um lögtak 
og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar.

6. gr.
Prestar þeir, er komnir eru í embætti áður en lög þessi öðlast gildi, skulu 

fá tekjuhalla þann endurgoldinn úr landssjóði, er þeir kunna að biða vegna l.gr.

7- gr.
Lög þessi öðlast gildi 6. júni 1911.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Neðri deild alþingis samþykti tillögu til þingsályktunar um að skora á 



stjórnina að leggja fyrir alþingi frumvarp til laga um eiðatökur hér á landi. Var 
einkum lögð áherzla á að fá lögleidd ákvæði um, að drengskaparorð skuli koma 
í stað eiðspjalls, þegar utanþjóðkirkjumenn eiga í hlut. Stjórnin hefir orðið við 
þessari áskorun. En við undirbúning þar að lútandi frumvarps, er lagt verður 
fyrir alþingi samtímis þessu frumvarpi, þótti henni nauðsyn til bera, að jafn- 
framt yrðu lögleidd fyrirmæli um, hversu hlutaðeigendur skuli færa sönnur á, að 
þeir séu utan þjóðkirkjunnar. Slík sönnunargögn getur og verið þægilegt fyrir þá 
að hafa, er ganga vilja í borgaralegt hjónaband. Að þessu lúta fyrirmælin í 4. 
gr. frumvarps þessa.

En jafnframt hefir þótt ástæða til að fara fram á breytingar á þeim fyrir- 
mælum gildandi laga, að menn, sem eigi telja sig til þjóðkirkjunnar eða neins kirkju- 
félags, er hefir staðfestan forstöðumann, skuli gjalda til prests og kirkju þjóð- 
kirkjunnar, sbr. meðal annars lög 30. júlí 1909, um sóknargjöld. Ef trúbragða- 
frelsi það, sem stjórnarskráin veitir á að verða að fullum notum, verður að koma 
á þeirri meginreglu, sem nú er hvarvetna fylgt í nýjum stjórnarskipunarlögum, 
að engum verði gjört að skyldu, að gjalda til annarar guðsdýrkunar, en hann 
aðhyllist sjálfur.

En hvað sem líður lagafrumvarpinu um breytingar á eiðatökufyrirmælunum, 
þykir því full ástæða til að stinga upp á nánari reglum til viðbótar gildandi lög- 
um um utanþjóðkirkjumenn, sbr. sérstaklega lög 19. febrúar 1886 ásamt viðauka- 
lögum 4. marz 1904. Með kirkjumálalöggjöf þinganna 1907 og 1909 eru fyrirmælin 
um gjöld til prests og kirkju og um laun presta gjörð svo óbrotin, að engum 
vandkvæðum erbundið að fullnægja fyrirmælum stjórnarskrárinnar am trúarbragða- 
frelsi, og það einnig er til gjaldskyldunnar kemur. Fyrir því er hér farið fram á, 
að allir utanþjóðkirkjumenn séu undanþegnir gjöldum til prests og kirkju. Þeir, 
sem eru í kirkjufélagi, er staðfestingu hefir hlotið samkvæmt lögum 4. marz 1904, 
greiða gjöldin til þess kirkjufélags, en þeir, sem eigi eru í neinu slíku félagi, greiða 
til kenslumála þá fjárhæð, er þeir skyldu ella gjalda til prests og kirkju, því að 
eigi er rétt, að neinn ábatist á þvi peningalega, að segja sig úr þjóðkirkjunni.

Með fyrirmælum þeim, er hér er farið fram á, vinst það, að þar með fæst 
glögt yfirlit yfir þá, er vilja teljast til þjóðkirkjunnar, og hina, sem vilja vera ut- 
an hennar. Með þeim virðist og að nokkru ieyti orðið við þeim óskum, er fram 
komu í tillögu þeirri til þingsályktunar um aðskilnað ríkis og kirkju, er sam- 
þykt var á síðasta alþingi. En eins og gert var ráð fyrir í umræðunum á þing- 
inu, yrði skilnaðurinn að vera bygður á vandlegri ihugun og styðjast við sterkan 
og yfirlýstan vilja þjóðarinnar. Stjórnin verður einnig að líta svo á, að til lagasetningar 
um þetta efni þurfi að breyta stjórnarskránni, sbr. 45. gr. stjórnarskrárinnar. — 
Þykir henni því eigi ráðlegt, að fara lengra að sinni, en telur frumvarp þetta góða 
byrjun til að leiða í Ijós afstöðu landsmanna gagnvart þjóðkirkjunni.

t sambandi við umrædd fyrirmæli er í 5. gr. frumvarps þess, að tilhlutun 
biskups, farið íram á breytingu á lögum 30. júlí 1909, um sóknargjöld.

Á prestafundi að Hólum í Hjaltadal síðastliðið sumar vakti biskup máls 
á því, hver hætta gæti stafað af því fyrir lánstraust kirkna, að mönnum er gert 
svo létt fyrir, að segja sig úr þjóðkirkjunni. Nú væri svo ástatt, að í þeim sókn- 
um, þar sem söfnuðurinn hefir tekið að sér umsjón og fjárhald kirkju, gætu 
safnaðarlimirnir komið sér undan skuldbindingum þeim, er á þeim lægju vegna 
lántöku kirkjunnar, með því að segja sig úr þjóðkirkjunni og ganga inn í annað 
viðurkent kirkjufélag; gæti auðveldlega svo farið, að kirkjurnar stæðu uppi með 



stóra skuld, en örfáa gjaldendur. í tilefni af þessu samþykti fundurinn áskorun 
til biskups um að koma á framfæri á næsta þingi frumvarpi til laga, er að þessu 
leyti trygði rétt kirkna þeirra, er lán taka úr hinum almenna kirkjusjóði.

Svo sem ákvæði þetta er orðað, nær það eins og frumvarp biskupsins 
einungis til safnaðarkirkna. Þótt stjórnin að vísu viðurkenni, að ástæða væri 
til, að veita öðrum kirkjum sams konar vernd, þá hefir samt sem áður ekki 
þótt nauðsynlegt, að láta frumvarpið ná til annarra en safnaðarkirkna, og styðst 
þetta við það, að þegar safnaðarkirkjur eiga i hlut, þá hafa safnaðarmenn sjálfir 
samþykt iántökuna, og þá verður það sérstaklega að teljast eðlileg og sjálfsögð 
krafa, að þeir geti ekki gengið úr félagsskapnum án þess að greiða sinn hluta 
af skuldinni. í frumvarpinu er því farin sú leið, að ákveða, að safnaðarmenn, 
er úr ganga, skuli leysa út að sínum hluta skuld þá, er á söfnuðinum liggur 
vegna kirkjunnar. Þar sem nú allir greiða jafnhátt gjald til sóknarkirkju sinnar, 
þá er og eðlilegast, að sá, er úr gengur, greiði það brot af skuld kirkjunnar, 
er á hann kemur eftir tölu gjaldenda. Virðist þetta ekki geta talist varhuga- 
vert, þar eð biskup hefir skýrt svo frá, að byggingarlán fáist snjaldnast stærri en 
svo, að 10 til 15 kr. komi á hvern gjaldanda, og fjárhæð sú, er út yrði að leysa, 
all-oftast miklu minni.

Af reglunni 1. gr. frumvarps þessa leiðir það að sjálfsögðu, að fyrirmæli
5. gr. verða að ná til allra þeirra, er ganga úr þjóðkrrkjunni, hvort sem þeir 
ganga inn i annað kirkjufélag eða ekki.

Um frumvarpsgreinarnar að öðru leyti er þetta að segja:

Um 2. gr.
Gjaldheimtuna virðist bezt henta að fela sóknarnefndum og fjárhalds- 

mönnum kirkna, og er gjört ráð fyrir sömu innheimtulaununum og ákveðin eru í 
lögum 30. júli 1909, um sóknargjöld.

Um 4. gr.
Rétt er að þeir, sem vilja segja sig úr þjóðkirkjunni, þurfi einungis að 

senda um það skriflega tilkynningu. Þó getur verið ástæða tíl, að stjórnarráðið 
skipi nánara fyrir um, hvernig tilkynningunni skuli hagað, geri mönnum t. d. 
að skyldu, að láta þess getið, að þeim sé það Ijóst, að þeir verði eigi hlunninda 
þjóðkirkjunnar aðnjótandi eftir úrsögnina, og fái eigi presta hennar til að fram- 
kvæma kirkjulegar athafnir.

Hins vegar væri óviðfeldið, að láta skriflega tilkynningu nægja til upp- 
töku í þjóðkirkjuna af nýju. Sú tilhögun, sem hér er gert ráð fyrir, er sniðin 
eftir samsvarandi reglum í Danmörku.

Fyrirmæli frumvarpsins um, að úrsögn úr þjóðkirkjunni skuli vera bund- 
in við fardaga, er til gjaldskyldu kemur, er í samræmi við það, sem fyrir er 
mælt í bréfi stjórnarráðsins til biskups 28. maí 1910 (Stj.tið., B. 1910, bls. 105).

Um 6. gr.
Þessi regla samsvarar 4. gr. laga 4. marz 1904, um utanþjóðkirkjumenn.


