
Ed. 129. Nefndarálit

um frumvarp til laga um viðauka við gildandi lagafyrirmæli 
um utanþjóðkirkjumenn.

í 3. gr. laga 4. marz 1904 (shr. lög 30. júli 1909 um sóknargjöld 2. og 
7. gr.) eru allir, sem eru i löggiltu kirkjutélagi utan þjóðkirkjunnar leystir 
undan gjöldum til prests og kirkju.

Frumvarp það, sem hér liggur lyrir, er viðauki við þau lög og ætlast 
til, að einnig þeir utanþjóðkirkjumenn, sem eigi teljast til neins kirkjufélags, 
séu undanþegnir gjaldskyldunni, þó með þeirri kvöð, að greiða álika gjald til 
kenslumála. Og i sambandi við þetta og vegna þess, sem af þvi kynni að leiða, 
ef svo margir, að um munaði, kynnu að ganga úr þjóðkirkjusöfnuði, þar sem 
kirkjan væri í skuld, er stofnuð væri i trausti þess gjaldþols, er söfnuðurinn 
hafði upphaflega og órýrður, er svo i 5. gr. frumvarpsins ákvæði um, að þeir, 
sem ganga úr kirkjunni greiði tiltölulegan hluta af skuld kirkjunnar og inni 
þannig af höndum að sínu leyti þá trygging og skuldbinding, sem löglega var 
á þá lögð ekki siður en aðra safnaðarlimi, þá er skuldin var stofnuð.

Nefnd sú, er háttvirt efri deild kaus til að athuga frumvarp þetta, hefir 
eftir vandlega ihugun komist að þeirri niðurstöðu, að hún geti ekki ráðið til 
að samþykt sé að svo stöddu hið fyrra af framantöldum tveim atriðum, að 
rýmka gjaldfrelsið meira en gert er í tilvitnuðum lögum 4. marz 1904.

Að visu kannast nefndín við, að fyllilega réttmætur sé sá tilgangur 
frumvarpsins, að stuðla að því, að fyrirmælum stjórnarskrárinnar um trúar- 
bragðafrelsi sé fulinægt, og teldi það út af fyrir sig æskilegast, að gjaldskyld- 
unni einnig væri þar rutt úr vegi, þó að í sjálfu sér sé hún engin fyrirmunun 
á trúarbragðafrelsi, því að svo getur verið um viðhald hvers þess, sem alment 
er talið þjóðþarfa mál, að einnig þeir verði að styðja það sköttum og skyldum, 
sem hafa aðra skoðun um nytsemi og nauðsyn þess.

Einnig kannast nefndin við, að með frumvarpinu gæti fengist glöggara 
yfirlit yfir þá, er vilja teljast til þjóðkirkjunnar og hina, sem vilja vera utan 
hennar, og gæti það verið að ýmsu leyti æskilegt, meðal annars, ef frumvarpið 
um eiðatökur, sem íyrir þinginu liggur, nær fram að ganga, til þess að ákveðn- 
ara verði skorið úr, hverjir séu utan þjóðkirkjunnar, er til þess kæmi að taka 
drengskaparorð af þeim mönnum i stað eiðs. Þó telur nefndin, að eftir þegar 
gildandi laga-ákvæðum sé ekki verulegum vankvæðum bundið að skera úr 
þessu. .

Þá telur og nefndin, að með frumvarpinu væri stigið spor i áttina til 
að verða við þeim óskum, er fram komu í tillögu þeirri til þingsályktunar 
um aðskilnað rikis og kirkju, er samþykt var á siðasta alþingi, en þykir það 
spor þó ná of skamt til að fullnægja ósk þingsins, til þess að hikandi sé við, 
að láta það enn um stund óstigið, ef það — sem nefndinni virðist— að öðru 
leiti er óhagfelt fyrir hag kirkjunnar eins og nú á stendur, og um leið fyrir 
hagsmuni almennings og ósamrýmanlegt við þá vernd, sem löggjöfin einnig 
samkvæmt*stjórnarskránni á að veita þjóðkirkjunni.

En þrátt fyrir þau atriði, sem gera það æskilegt, að umrædd ákvæði 
frumvarpsins yrðu að lögum, þá telur nefndin vist, að vandkvæðin á þvi séu 
svo mikil, að þau verði óhjákvæmilega þyngri á metum.



Skal fyrst bent á það vandkvæðið, sem erfiðast er viðfangs eða jafnvel 
óviðráðanlegt og það er afstaða bændakirkna og eigenda þeirra, þegar lög þessi 
væru á komin. Kirkjur eru 275 á landinu, þar af i umsjón safnaða 131, 
lénskirkjur 55 og bændakirkjur 89, þar með taldar þó 3 landssjóðskirkjur. — 
Eins og kunnugt er, ber eigendum bændakirknanna skylda til, að viðhalda 
kirkjum sinum og endurreisa, þegar svo stendur á. En samfara þvi hafa þeir 
og rétt til, að njóta þeirra tekna, sem slík skylda að fornu og fullkomlega 
löglega byggist á, og löggjöfin getur ekki svift þá nema á þann hátt, að setja 
annað jafngildi í þeirra stað, sem gert var með lögunum um sóknargjöld. En 

: yrði ákvæði þetta að lögum, þá er bersýnilegt, að eigendur bændakirkna gætu 
á hverri stundu orðið sviftir þeim Qárstuðningi, sem á að gera þeim unt að 
viðhalda kirkju sinni, að miklu eða jafnvel mestu leyti. Er þá tvent til, að 
kirkjueigandi sé leystur undan skyldu sinni, eða — þar sem þetta væri orðið 
að tilhlutun löggjafarinnar — að landssjóður bætti þeim hallann. Gerir nefndin 
ráð fyrir, að ef dómur gengi um slíkt mál, mundi hann falla á annan hvorn 
þann veg, og er auðsætt hve alvarlegar og óaðgengilegar þær afleiðingar væru, 
hvort sem litið er til safnaðar eða safnaðarbrots, sem yrði svift viðhaldi sókn- 
arkirkju sinnar, þótt það vilji inna af hendi að sínu leyti lögboðin gjöld, eða 
litið er til hins, kostnaðarins, sem á landssjóð yrði lagður.

Nauðsynlegur undirbúningur undir þetta væri sá, að bændakirkjurnar 
kæmust i hendur safnaðanna, en fyrir þeim undirbúningi mundi lagasetning 
þessi fremur tefja, þar sem hún annars vegar gerði söfnuðum öllu óaðgengi- 
legra að taka að sér kirkjurnar, en ýtti hins vegar ekki undir kirkjueigendur, 
ef þeir ættu von á uppbót úr landssjóði, að láta þær af hendi, fremur það 
gagnstæða.

Til þess að leita allra ráða til að ganga ekki á móti umræddu ákvæði 
frumvarpsins, tók netndin til athugunar, hvort ekki væri tiltækilegt, að knýja 
með lögum kirkjueigendur til að láta kirkjur af hendi og söfnuði til að taka 
við þeim, en þar sem ekki hafa komið fram frá þjóðinni kröfur um eða sam- 
þykki á slíka lagasetning, varð nefndin að falla frá að koma með frumvarp i 
þá átt, og þótti sú lagaþvingun að svo stöddu enn óaðgengilegri en bin, sem 
með því ætti úr að bæta.

í annan stað vill nefndin benda á, að auk þessara vandkvæða með 
bændakirkjurnar og hvað sem þeim líður og kostnaði, sem af þeim kynni að 
leiða fyrir landssjóð, þá er óhjákvæmilegt, að sá kostnaður gæti orðið allveru- 
legur, er til landssjóðs- og lénskirknanna kemur. Um hinar fyrrnefndu leiðir 
þetta af sjálfu sér, þar sem þær eru beint í eign og umsjón landssjóðs, og um 
lénskirkjurnar má segja, að þær eru það einnig, þótt á annan hátt sé, svo að 
ekki gæti komið til mála, að umræddur kostnaður vegna tekjumissis kirknanna 
gæti hvílt á lénshöldurunum. Og þar sem ekki er auðið að gera neina ábyggi- 
lega áætlun um, hve mikill þessi kostnaður gæti orðið, þá styrkir það mjög 
það álit nefndarinnar, að eins og nú er ástatt sé það enn eigi orðið tímabært 
að fallast á ákvæði nefndarinnar.

Ennfremur má minnast á þann kostnað fyrir landssjóð, er 6. gr. frum- 
varpsins ræðir um, að prestar þeir, er komnir eru i embætti áður en lög þessi 
öðlast gildi, skulu fá tekjuhallann endurgoldinn, sem þeir kunna að biða við 
það. í fljótu bragði gæti virzt að ákvæði þessu væri ofaukið, þar sem þeir 
prestar, sem komnir eru undir lögin 16. nóv. 1907 um laun sóknarpresta, að 



sjálfsögðu taka ákveðin laun sin úr prestlaunasjóði, og hinir, sem enn taka 
laun eftir eldri ákvæðum, eiga samkv. lögunum um sóknargjöld 30. júlí 1909 
að fá uppbót úr prestlaunasjóði svo að jatngildi sóknartekjunum eftir meðal- 
tali þeirra siðustu 5 ár. En um þessa síðarnefndu presta getur komiö fyrir, 
að sóknartekjur þeirra vaxi drjúgum fram úr þessu meðaltali og hafa þeir þá 
rétt til að njóta þess. En færu þær svo aftur rýrnandi af völdum laga þess- 
ara, bæri samkvæmt ákvæði þessu að bæta þeim það. Af öllu þessu 
getur stafað allmikill kostnaður, uppsprettur prestlaunasjóðsins tilfinnanlega 
þorrið, sem er sama sem útgjöld fyrir landssjóð.

Hér i móti má nú halda fram, að þetta sé landssjóði ekki tapað fé, 
þar sem frumvarpið ætlast til, að í stað hins niðurtelda gjalds komi annað 
álika gjald einnig til þjóðþarfa, til kenslumála. En þess er að gæta, að ein- 
mitt fyrir það ákvæði ná lögin siður hinum eiginlega tilgangi sinum, mundu 
valda óánægju og ekki ósennilegt að innan skamms yrði ekki komist hjá að 
breyta því.

Hið annað aðalatriði, sem frumvarpið hefir að geyma og felst i 5. gr. 
þess, að maður, sem gengur úr þjóðkirkjunni, án þess að breyta um bústað 
sinn, skuli um leið greiða sinn tiltölulega hluta af skuld, sem sóknarkirkja 
hans kann að vera í og stofnuð hefir verið með samþykki lögmæts safnaðar- 
fundar, nær að eins til þeirra safnaða, er tekið hafa við umsjón og fjárhaldi 
kirkju sinnar. Nefndin sér fulla nauðsyn á, að aðhyllast þetta ákvæði til að 
tryggja rétt safnaðarins og að hann fyrir þá trygging geti fengið lán, sem hon- 
um getur verið óhjákvæmilegt að taka, en hann getur ekki fengið öðruvísi en 
gegn þeirri tryggingu, sem felst i lögmætu samþykki og skuldbinding safnað- 
arins, þar sem hver einstakur safnaðarmeðlimur er að upphafi skuldbundinn 
til að inna af hendi sinn tiltölulegan hluta af skuldinni, og má ekki siðan, 
þegar svo býður við að horfa, geta varpað af sér þeirri skyldu, með þvi að 
svo gæti farið, að brot af söfnuðinum stæði uppi með mikla skuld, er honum 
væri algerlega um megn að greiða, og kröfueigandi, sem venjulegast er hinn 
almenni kirkjusjóöur, hetði litla trygging fyrir skuld sinni og ef til vill tapaði 
henni, og yrði fyrir þessa sök neyddur til að kippa að sér hendinni með lán 
til stórbaga tyrir kirkjur og söfnuði. Annarsvegar er því hér að lita á brýna 
nauðsyn safnaðanna sjálfra og hins almenna kirkjusjóðs, sem varðveitir fé 
fyrir kirkjur landsins og verður að sjá um, að þvi sé borgið, og hins vegar á 
það, að þar sem slík safnaðarskuld er til orðin á fullkomlega löglegan hátt, 
verður það og að vera sæmilega lögtrygt að trygging sú, sem hún byggist á, 
geti ekki svo að kalla fyrirstöðulaust að engu orðið, og er það nauðsynlegt 
hér, sem i öðrum samvinnufélagsskap, að enginn meðlimur geti leyst sig und- 
an kvöð, sem hann hefir tekið á sig i samfélagi við söfnuðinn, hvort heldur 
hann hefir gert það með atkvæði sinu á safnaðarfundi eða að eins með þvi 
að standa i lögbundnu sambandi við söfnuðinn.

Nefndin sér því ekki að hjá þvi verði komist, að setja lagaákvæði um 
þetta og samþykkja 5. gr. frunivarpsins með þeirri einni breytingu, sem afþví 
leiðir, að hún leggur til að gjaldfrelsið sé ekki að svo stöddu rýmkað, svo að 
miða verður við það ástand sem nú er.

Enn fremur vill nefndin athuga um ákvæðið í 7. gr. að heppilegra sé 
að nefna fardaga i stað 6. júni.



Samkvæmt þvi er hér hefir nú verið ritað, leggur nefndin fram fyrir 
háttvirta deild eftirfarandi

BREYTlNGARTlLLÖGUR:

1. Fjórar fyrstu greinar frumvarpsins falli burt.
2. 5. grein verdi 1. grein og orðist svo:

Gangi þjóðkirkjumaður i utanþjóðkirkjusöfnuð, og sóknarkirkja 
hans, sú er siðast var, sé í skuld fyrir láni, samþyktu af lögmætum safn- 
aðarfundi, þá ber þeim manni, sé hann áfram á sóknarsvæðinu, i þeim 
fardögum, er hann gengur úr þjóðkirkjunni, að greiða til sóknarkirkju 
sínnar það brot af þáverandi skuld kirkjunnar, er á hann kemur eftir 
tölu gjaldenda sidastlidið ár.

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

3. 6. gr. falli burtu.
4. 7. gr. verði 2. gr. og orðist svo:

Lög þessi öðlast gildi i fardögum 1911.

Efri deild alþingis, 7. marz 1911.

Eirikur Briem, Kristinn Danielsson, Sigurður Stefánsson. 
formaður. skrifari og framsögum.

Steingrimur Jónsson. Sigurður Hjörleifsson.


