
Id . 5 0 0 . Mefndarálit

um tillögu til þingsályktunar um undirbúning skilnaðar rikis og kirkju. ■

Frá meiri hluta kirkjunefndar.

I.
Um skilnað ríkis og kirkju hefir allmikið verið ritað og rætt, hjer á laudi 

eins og annarsstaðar, að því er snertir hina almennu hlið málsins og eðli þess. 
Gerist þess því eigi þörf að rita um það atriði langt mál hjer.

Að eins skal tekið fram:
1. Insta rót alls átrúnaðar er sumpart trúarkend sú, er mönnum virðist 

ásköpuð, sumpart vitundin um eigin vanmátt i baráttu lífsins. Þetta má og nefna 
trúarþörf. Þeim, sem trúa, er trúin vissa og trúarhugmyndirnar sannleikur, þótt 
eigi sje um raunverulega þekking eða sannaðar staðreyndir að ræða. Það gefur 
þvi að skilja, að tilflnning ræður hjer mestu, en tilfinningar eru framar öllu öðru 
skapaðar til þess að vera einkamál manna. Einkamál krefjast frelsis, þau eru vje 
einstaklinganna, sem ríkisvald má ekki blanda sjer i eða leggja hömlur á, nema 
til skaðsemdar horfi þjóðfjelaginu eða öðrum einstaklingum þess.

Trú manna eða átrúnaður mynda trúarbrögð margskonar, játendur þeirra 
skipa sjer í deildir —  kirkjur. Þegar eðli trúarbragðanna krefst þess, að með 
þau sje farið sem einkamá), verður bert, að ríki og kirkja hafa ekki neitt beinlinis 
saman að sœlda.

2. Þetta hefir hugsandi mönnum bæði fyr og siðar verið að nokkru leyti 
ljóst, en eigi er það fyr en á siðari öldupa, að fram kemur vísvitandi stefna, er 
heimtar trú- eða trúarbragðafrelsi. Fer svo, að ákvæði um það eru tekin upp í 
stjórnskipulög margra landa, og eru fyrirmæli stjórnarskrár vorrar —  frá 5. 
janúar 1874, 45.— 47. gr. — eitt dæmi þess, er um leið sýnir glögglega, hvernig 
henta þótti með sumum þjóðum að koma »frelsi« þessu fyrir. 46. gr. ákvarðar 
fult trúfelsi, með þeim takmörkunum einum, að þvi er snertir trúarbragðakenn- 
ingar, sem hvert vel skipað þjóðfjelag verður að setja; 47. gr. fer í sömu átt; en 
45. gr. raskar frjálsræðinu svo stórkostlega, að meginreglan fer forgörðum. Á 
meðan einni kirkju (bjer hinni »evangelisku lútersku«), eða gfirleitt nokkurri 
kirkjudeild er haldið uppi af rikinu —  og þar með allir landsmenn skgldaðir til þess 
að bera hana —  er ekki um trúarbragðafrelsi að rceða i rjettum skilningi.

»Kirkjan« hefir ekki nærri alt af verið samtengd ríkinu, ef litið er á sögu 
hennar í heiminum. Virðist það að eins tilviljun — og hentugleikaatriði, að svo 
liefir orðið sumstaðar. Þó að trú, jafnvel einhver ákveðin trú, sje talin nauðsyn- 
leg mönnunum og gagnleg, þá er aðalatriðið, að einstaklingarnir haldi hana, en 
ekki rikið. Og nú á tímum, er siðgœðishugmgndir þær, sem flest hinna full- 
komnari trúarbragða bafa fljettað inn í kenningar sinar (sum frá alda öðli), eru 
að mestu innrættar orðnar í lögum og borgaralegri skipan allra menningarþjóða, 
verður eigi þeirra ástæðna vegna nein knýjandi þörf á þvi, að ríkisvaldið »fyrir- 
skipi« mönnum sjerstök trúarbrögð.



Hjer skal lítillega drepið á, hvernig þessu máli er komið hjá öðrum
þjóðum.

í V e s t u r h e i m i .  
í Norður-Ameriku. í Canada er engin ríkiskirkja, heldur allsherjarfrí- 

kirkja. Engin kirkjudeild er studd af rikinu fjárhagslega og engin trúkensla í
rikisskólum (nema sumstaðar kendar bibliusögur).

í Bandaríkjunum hefir aldrei verið nein þjóðkirkja, og viðast engin trú-
kensla í rikisskólum; þó er bibliusögukensla í sumum fylkjum.

í Mexikó skildu ríki og kirkja þegar árið 1874 (kaþólsk kirkja).
í Suður-Ameríku má nefna, að i Brasilíu eru ríkiogkirk ja  skilin í nokkr-

um hluta (hollenska) af Guiana.
í Argentinu er engin trúkensla i opinberum skólum, þótt þar heiti þ jóð- 

kirkja (kaþólsk).

í N o r ð u r á l f u .
Á Norðurlöndum, í Danmörku, Noregi og Svíþjóð er allmikil frikirkju-

eða skilnaðarhreyfing, og einna stærsti stjórnmálaflokkurinn í þeim löndum —
jafnaðarmenn — hefir skilnað ríkis og kirkju á stefnuskrá sinni (k jörorð: »Trú- 
málin eru einkamál manna«). í Finnlandi er líkt ástatt.

í Englandi hefir skilnaður hvað eftir annað verið á dagskrá, og er búist 
við, að nær því færist hjer eftir (í Wales meira að segja samþyktur 1914). í öll- 
um breskum nýlendum er þjóðkirkja fyrir löngu afnuinin.

í Skotlandi var það alvarlega til umræðu fyrir heimsstyrjöldina, að ríki
o g  kirkja skildu; hefir eðlilega legið niðri þessi árin.

í írlandi var þjóðkirkja numin úr lögum árið 1869.
í Hollandi er jafnrjetti með öllum trúmálafjelögum. Ríkisskólar kenna 

ekki trúarbrögð, en prófessorar i þeim fræðum skipaðir við háskólana, sem eigi 
fylgja neinni ákveðinni trúarjátningu.

í Belgiu eru kirkjurnar (kaþólsk og mótmælenda) mjög sjálfstæðar, enda 
jafnrjettháar.

í Frakklandi varð skilnaðurinn, eins og kunnugt er, 1905. Klerkar mistu 
laun sín af ríkinu og kirkjueignir allar teknar. Safnaðarskólum fyrir börn og 
unglinga öllum lokað og eigur þeirra teknar og Iagðar opinberum skólum.

Siðfræðikenslan i skólunum studdist fvrst við óákveðna guðstrú (»deism e«), 
en hefir smám saman slept allri guðstrú; skólinn nú orðinn jafnvel andvígur allri 
trú. Áhugi á trúmálum hefir þó aukist þar upp á síðkastið, en róstum klerka- 
valdsins út af skilnaðinum méð öllu lokið, og una menn vel hinni frjálsu kirkju. 

í Portúgal skildu riki og kirkja 1910.
í Ítalíu hafa riki og kirkja verið aðskilin um 50 ár. Rikið hefir gert 

flestar kirkjueignir upptækar og lokað klaustrum hundruðum saman.
í Pýskalandi ætluðu þeir, er nú eru þar ráðandi, þegar í stað að setja 

skilnað ríkis og kirkju í stjórnarlög sín, og er alment talið, að dagar þjóðkirkj- 
unnar sjeu taldir þar í landi.

II.



f Svisslandi befir hvert fylki (kanton) rjett til að skipa trúmálnm sínum 
eftir vild, og er frikirkja i þeim mörgum.

í Rússlandi og Ungverjalandi hafa byltingaflokkarnir, eins og gefur að 
skilja, numið alla rikiskirkju úr lögum. —

Reynslan hjá þeim þjóðum, þar sem frikirkja hefir verið um lengri eða
skemri tima eða skilnaður er á kominn, og þar sem marka má, er eindregin á
þann veg, að kirkju- og trúmálaáhugi hefir glæðst, og engri þeirra kemur tilhug- 
ar að hverfa (aftur) í þjóðkirkjufyrirkomulagið.

III.
Skilnaðarhreyfingin er ekki ný bóla með hinni íslensku þjóð. Raddir i

þá átt, sumar eindregnar, hafa fyr og siðar látið til sin heyra, siðan er þ jóð-
málaáhugi vaknaði i landinu eftir 1874. Og eitt af þeim verkefnum, sem fengið 
var i hendur kirkjumálanefndinni 1904, var að athuga þetta mál; minni hluti 
hennar (L . H. Bjarnason próf.) lýsti sig fylgjandi skilnaði, þótt ekki yrði það 
að þingmáii. Á Alþingi 1909 kom fram tillaga til þingsályktunar í neðri deild 
um framkvæmdir í þessu efni. Þingnefndin, er fjekk hana til meðferðar, varð á 
einu máli um hana, með sama orðalagi og þá, er hjer liggur nú fyrir, og náði 
hún samþvkki deildarinnar.

Eigi befir þess orðið vart, að landsstjórnin hafi neitt farið að þessu, er 
henni þannig var falið.

Þó að skilnaður rikis og kirkju, frá þvi sjónarmiði, sem rakið er undir 
I, sje alt af og alstaðar, þar sem sameining slík á sjer stað, tímabært mál, og 
eins [hjer á landi, þá eru þó óneitanlega sjerstakar ástæður nú fyrir hendi hjá 
oss, er knýja til þess að taka hreina afstöðu og ákveðna til málsins. Var þeirra 
getið við flutning málsins i háttv. deild. Þær ástæður eru annars vegar ástandið í 
kirkjunni sjálfri, sundrung og stefnubreytingar, nýjar hreyfingar og óskyldar 
lúterskunni, að því er flestum þykir; óska menn því höftin leyst, ef ekki allir, 
sem þetta tekur til, þá að minsta kosti allmargir þeirra, er eigi geta fallist á 
hinar nýju »stefnur«, sem leyfð er innganga i þjóðkirkjuna. Hins vegar kemur 
og fjáratriðið, kostnaður ríkisins við uppihald kirkjunnar, mjög til sögunnar á 
þessum timum, og getur það ekki kallast nema eðlilegt. Launafrumvarp er fram 
borið frá landsstjórninni, þar sem f er gifurleg hækkun á launum klerkastjettar- 
innar, hækkun, sem að nokkru leyti er óbjákvæmileg, á móts við aðra, ef þeir 
eiga að vera embapttismenn rikisins. Verður þvi að gera út um málið um sinn á 
annanhvorn veginn. Þykir ekki þörf að rekja það frekar.

Nú halda allir landsmenn uppi þjóðkirkjunni með gjöldum sínum, bein- 
linis og óbeinlínis; ef skilnaður kæmist á, greiða allir þeir, og þeir einir, er sam- 
an vilja vera í trúfjelagi, kostnaðinn við kirkju sína og klerka — beinlinis. Og 
þannig á það að vera. Samkvæmt eðli málsins og reynslunni annarsstaðar frá 
er engin ástæða til að ætla, að áhugi manna i trúmálum dofni fyrir þessar sakir, 
heldur hið gagnstæða; kirkjan verður þeim miklu nákomnari eftir en áður. — 
Ringulreið á trúarbrögðum, sem sumir andstæðingar skilnaðarins tala um, er o g  
engu óvisari með þjóðkirkjufyrirkomulaginu en þótt allsherjarfrikirkja sje.



IV.

Nefndin hugsar sjer framkvæmdir í málinu, ef stjórninni verður falið 
það, i aðaldráttum á þessa leið:

1. U n d i r b ú n i n g u r i n n .
Hann gerist þannig, að stjórnin tekur alt málið til méðferðar og aflar 

sjer þeirrar aðstoðar, er hún þarfnast. Hún tilkynnir öílum sóknarnefndam lands- 
ius, að leitað skuli álits safnaðanna —  á almennum safnaðarfundi, er rækilega 
sje boðað til á hentugum tíma; sje vandlega tilgreint, hvaða málefni liggi fyrir 
fundinum, og að lokum skal skrásett, hvernig atkvæði falla á þeim fundi. En um 
það skulu greidd atkvæði, hvort safnaðarlimir kjósi heldur, að þjöðkirkja hald- 
ist, svo sem nú er, eða að ríki og kirkja verði aðskilin.

Reynist svo, að meiri hluti safnaðarmanna (atkvæða) i Iandinu sje skiln- 
aði hlyntur, undirbýr stjórnin málið til Alþingis i frumvarpsformi.

En áður það verði skal þvi skotið til hjeraðsfunda að gera tillögur uin 
fýrirkomulagið, að því er snertir framkvæmd skilnaðarins. Hefir stjórnin þær til- 
Wgur til hliðsjónar og sendir þær siðan Alþingi ásamt öðrum  plöggum málsins. 
Um sama efni skal og leitað álits biskups og guðfræðideildar háskólans.

Nú samþykkir Alþingi, að gerðum þessum undirbúningi, frumvarp eða 
frumvörp um skilnað rfkis og kirkju (því að kirkjuskipuninni má breyta m eð 
einföldum lögum, samkv. ákvæðum stjórnarskrárinnar), og skal þá landsstjórnin, 
áður konungsstaðfestingar er leitað, láta fram fara, innan þriggja mánaðar frá 
þingslitum, almenna atkvæðagreiðslu allra alþingiskjósenda um málið, eins og það  
liggar fgrir (þ . e. frumvarpið eða frumvörpin), hvort þeir vilji, að það gangi fram 
eða ekki (referendum). Til þess að gera þessa meðferð kleifa, samkvæmt stjórn- 
arskránni, er fram komin brtt. á þgskj. 297, sem kirkjunefndarmenn allir bera 
fram.

2. F y r i r k o m  u l a g i ð  e f t i r  s k i l n a ð i n n .
a. Tráfrelsið. —  Mest ber á þeirri breytingu, að eftir að kominn er á 

skiinaður ríkis og kirkju, verður engin »þjóðkirkja« i landinu i þeirri merkingu, 
að  rikið styðji eitt trúfjelag eða haldi þvi uppi. AUsherjarfrikirkja er þá á komin. 
Menn mega játa þá trú, er menn kjósa, ef kenningar þeirra og framkoma að 
eins eigi brýtur bág við alment velsæmi og borgaraleg lög. Og gagnvart lögunum 
o g  rfkinu eiga þá allir að standa jafnt að vigi, hverrar trúar sem þeir eru.

Þjóðin skipar sjer i söfnnði á þann hátt, er henni þykir henta, Þeir ráða 
sjer presta eða forstöðumenn, og fer alt slikt eftir samningum. Stjórn safnaðar- 
málanna verður með þvi skipulagi, er best þykir eiga við.

b. Viðhaldið. — Þegar rikið heldur ekki neinni kirkju við lengur, heldur 
einstaklingarnir, hættir það að kosta prestastjettina. Hver söfnuður greiðir siuum 
presti kaup, eftir þvi sem um semst, og stendur yfirleitt straum af sjer sjálfur, þ. e. 
söfnuðir hverrar kirkju halda henni eða trúQelaginu uppi af sínum ramleik. Að 
hinu er gengið vísu, að rikið verður, svo sem Iög standa til, að flla önn fyrir 
prestum, er embættislausir verða við skilnaðinn, um nokkurt ára bil (biðlaun óg 
jafnvel eftirlaun);. búast má þó við, að margir muni halda áfram þjónustu h já  
söfnuðunum og ganga þeim algert á hönd.



Biskupsembætti sem rikisstofnun legst að sjálfsögðu niður. En almennri 
trúarbragðakenslu verður haldið uppi við háskóla landsins (»guðfræðideild«) á 
kostnað ríkisins. Verður kensla sú trúarjátningarlaus, söguleg, heimspekileg og  
að nokkru leyti rjettarleg.

Enginn söfnuður /œr prest sinn eða forstöðumann »viðurkendan« af rikinu 
sem fœran þess að fremja kirkjulegar athafnir, sem borgaralegt lagagildi eiga að 
hafa, nema hann hafi lokið pró/i í trúarbragðafrœði við háskólann, eða á annan hátt 
öðlast þá mentun, er að dómi landsstjórnar jafngildi þvi.

Þetta gildir um hjónúvígslu, sem að núgildandi lögum er frjálst, hvort 
framin skuli af yerslegu yfirvaldi eða (viðurkendum) presti. — Skirn og ferming 
barna verða einungis mál trúarflokkanna (kirknanna), sem enga þjóðfjelagsþýð- 
ingu eiga ella að hafa. Og jarðarfarir geta eins vel farið fram undir verslegri 
umsjón. ,

Skýrslugerðir ýmsar og þess háttar, er áður hefir verið falið prestum, má 
skylda viðurkenda forstöðumenn safnaða til að inna af hendi. Þar sem þeiip 
sleppir framkvæina hreppstjórar þau störf.

Trúarbragðakensla i opinberum skólum — barnaskólum og æðjri — verð- 
ur engin, að minsta kosti ekki sem skyldunámsgrein, nema að því leyti, sem húa 
snertir veraldarsögu eða landssögu. Borgaraleg siðfræði kend a. m. k. í öllum æðri 
skólum.

e. Eignirnar. — Um það hafa menn tíðum hnotið, er tilrætt hefir orðið 
um þetta mál, hvað gera ætti við hinar svokölluðu »kirkjueignir«, annars vegar.
hvað væri rjett í því efni, og hins vegar hvað væri sanng/arnt.

Það verður víst ekki vjefengt, að ríkið verður nú að teljast hinn rjetti 
eigandi þessara eigna, sem kendar eru við kirkjuna; að minsta kosti hefir enginn 
annar í landinu betri rjelt til þeirra, eða alls þess, sem ekki verða beinlínis færð-, 
ar sönnur á að sje gefið lútersku kirkjunni, sem nú er þjóðkirkja. Það, sem rík- 
isvaldið sló eign sinni á, gerði upptækt, af góssi hinnar kaþólsku kirkju, er hún 
var gerð landræk, vaið og helir haldið áfram að vera þess eign, þótt það hafi 
Ijeð þjóðkirkjunni það til afnota, eða sjálft notað það að meiru eða minnu leyti 
í hennar þarfir. Og þetta lán eða »ljen« þótti af ytri ástæðum vel til fallið, þar
sem eignirnar voru þarna fyrir og komu upp í hendurnar við siðaskiftin, en hin,
nýja kirkja kom allslaus og þurfti, eins og kunnugt' er um trúarbrögðin, eitthvað 
annað en orð ið -tóm t til að lifa á. Einnig af innri ástæðum mun þetta þegar í 
upphafi hafa þótt rjeltmætt — og svo þykir ýmsum enn í dag — sökum þess,, 
að gefendur eignanna, þótt kaþólskir væru, hafi vafalaust ætlað þetta til trúar- 
þarfa i landinu, eða til nota aðalkirkju þjóðarinnar, hvað sem hún hjeti. Eigi 
þarf að rökræða, að slíkt álit er þó meira en hæpið. ■

Þó að rikið þannig eigi þessar eignir — að svo miklu leyti sem það eru> 
ekki fjármunir, sem sjálf lúterska kirkjan eða einstakir söfnuðir hennar beinlínis 
eiga tilkall til — , er engan veginn þar með sýnt, að sanngjarnt sje eða sæmilegt 
að svifta kirkjuna þeim að öllu leyti, um leið og þau segja sundur með sjer.

Ber þá fyrst að taka fram, að rikið er að þessu legti ekki vandabundið 
nokkru öðru trúarfjelagi en hinni evangelisku lútersku (þjóð)kirkju eða söfnuðum 
hennar (þar með taldir þeir evangelisku lútersku frikirkjusöfnuðir, er myndast 
hafa út úr þjóðkirkjunni). Þá kirkju hefir það styrkt, sú kirkja hefir notið a f



eignunum, en aðrar ekki. Engin önnur trúarfjelög gætu nú haft nokkurn snefil af 
rjettmætum krófum til úthlutunar af kirkjueignum hjer á landi.

í  annan stað er það svo líklegt, að telja má fulla vissu, að hin lúterska 
kristni verður áfram lengi, eins og áður, aðalkirkjufjelag landsins, og liggja að 
því rök, önnur en trúarleg, sem óþarfi er að telja. StjTkur til hennar, þá er heniiji 
er sagt upp vistinni hjá rikinu, mundi því verða styrkur til flestra landsmanna, 
þeirra er söfnuði mynduðu eða vilja skipa sjer í trúardeildir.

Nefndinni þykir því rjett að gera ráð fyrir, að kirkjan eða söfnuðirnir 
hljóti nokkuð af hinum umræddu eignum eftir skilnaðinn, enda mun eigi þykja 
viðeigandi að kasta henni alveg »út á gaddinn«, þótt henni raunar ætti að vera 
borgið hjá áhangendum sínum. Afhending þessi ætti að vera með þeim hætti, er 
nú skal greina:

/  fgrsta lagi afhendist þegar öll kirkjuhús, er hjer koma til greina, við- 
komandi söfnuðum endurgjaldslaust til fullrar eignar og umráða. Þar sem skóla*- 
hús eru í sambandi við kirkjurnar (eða fundahús), fylgja afnot þeirra eigi með í 
afhendingunni til safnaðanna. .

/  öðru lagi skal söfnuðunum, eða kirkju þeirra, i eitt skifti fyrir öll til- 
lagt nokkurt fje, er sje ákveðinn hluti (verðs) þeirra kirkjueigna, sem reikna má 
að komið hafi því prestakalli eða þeim prestaköllum til góða fyrir skilnaðinn.

/  þriðja lagi er hjer tvent áríðandi: Annað, að ríkið sje þegar lausl allra 
mála við söfnuðina, svo að það lendi ekki í innbyrðis þrætum þeirra síðar, ef þeir 
skiftast sundur (þess vegna er áframhaldandi vaxtagreiðsla af einhverjum eignum 
óheppileg). Hitt er, að þess sje gætt, að afhenda engum söfnuði jarðeignir, með því 
bæði að hætt er við, að af því gætu hlotist ýmsir erfiðleikar síðar og deiluatriði 
í söfnuðunum, og eins er fullvíst, að sumar af þessum jarðeignum, svo sem marg- 
ar prestssetursjarðirnar, eru með þeim álitlegustu í hjeruðunum, sannkölluð höfuðból, 
er ríkið þyrfti ef til vill á að halda; enda er ekki fyrir að synja, að söfnuðirnir, 
eða einstakir menn í þeim, færu brátt að braska með þær jarðir, öllum til óheilla.

Með þessum formála ræður meiri hluti nefndarinnar hv. deild til þess að 
samþykkja þingsályktunartillóguna. Einn nefndarmanna, 2. þm. N.-M., hefir ekki 
getað orðið oss hinum samferða í þessari niðurstöðu.

Alþingi, 20. ágúst 1919.

Þórarinn Jónsson, Gisli Sveinsson,
formaður. skrifari og framsm.

Pjetur Ottesen. Björn R. Stefánsson.


