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Tillögur Stjórnlagaráðs um tengsl ríkis og kirkju. Bakgrunnur og 

merking 

Arnfríður Guðmundsdóttir 

 

 

Eins og kunnugt er fór kosning til stjórnlagaþings fram 27. nóvember 2010. Kosningin var 

síðan ógild af Hæstarétti í lok janúar 2011, vegna formgalla á framkvæmd kosninganna.1 Í 

kjölfar ógildingarinnar ákvað Alþingi að fela forseta Alþingis að skipa 25 manna 

stjórnlagaráð sem fengi það verkefni að taka við og fjalla um skýrslu stjórnlaganefndar og 

gera tillögur um breytingar á stjórnarskránni. Var ákveðið að bjóða þeim sæti í ráðinu sem 

kosin höfðu verið til stjórnlagaþings „en að öðrum kosti þeim sem næstir voru í röðinni, sbr. 

upplýsingar um niðurstöður talningar sem landskjörstjórn hefur birt, en þó þannig að 

kynjahlutföll raskist ekki.“ Alls tóku 24 af þeim sem hlutu kosningu á stjórnlagaþing sæti í 

stjórnlagaráði, en aðeins einn fulltrúi hafnaði setu í ráðinu. Í staðinn kom fulltrúi sem lenti í 

26. sæti í kosningunum. Var stjórnlagaráði falið að fjalla sérstakalega um ákveðna þætti 

íslenskrar stjórnskipunar, en var einnig gefið svigrúm til að taka til umfjöllunar fleiri 

þætti.  Ráðinu bar að skila tillögum sínum í formi frumvarps til stjórnarskipunarlaga fyrir lok 

júní 2011.2 

 Þrátt fyrir að mannréttindi væru ekki meðal þeirra atriða sem stjórnlagaráði var falið 

að fjalla um ákvað ráðið að nýta sér heimild til að fjalla um fleiri þætti en Alþingi hafði 

sérstaklega falið því að taka til umfjöllunar. Þó að mannréttindakafli gildandi stjórnarskrár sé 

tiltölulega nýr, eða frá 1995, var samstaða um það innan ráðsins að ein af þremur nefndum 

ráðsins myndi fjalla um mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og setja fram tillögur að 

nýjum eða breyttum ákvæðum. Í samræmi við tillögur stjórnlaganefndar ákvað stjórnlagaráð 

að greinar um kirkjuskipan ríkisins og trúfrelsi væru hluti af kafla um mannréttindi og 

ákvæðum um náttúru Íslands, en væru ekki í sér kafla eins og nú er.  

 Það var ljóst strax í aðdraganda kosninga til stjórnlagaþings að samband ríkis og 

kirkju væri í hugum kjósenda eitt af stóru málunum sem biði kjörinna fulltrúa að takast á við, 

eða kannski ennþá frekar að takast á um þegar vinna við endurskoðun stjórnarskrárinnar 

hæfist. Þetta hefur væntanlega komið fáum á óvart, enda um að ræða vinsælt deiluefni í 

                                                        
1 http://www.haestirettur.is/control/index?pid=1109  
2 http://www.althingi.is/altext/139/s/0930.html  

http://www.haestirettur.is/control/index?pid=1109
http://www.althingi.is/altext/139/s/0930.html
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íslensku samfélagi um árabil. Það er verkefni þessarar greinar að varpa ljósi á þá umræðu og 

þær ástæður sem lágu að baki 19. greinar frumvarps stjórnlagaráðs sem afhent var forseta 

Alþingis í lok júlímánaðar 2011.   

Í þessari grein verður leitast við að varpa ljósi á umræður og hugmyndir sem búa að 

baki tillögu stjórnlagaráðs um ákvæði um kirkjuskipan í íslensku stjórnarskránni. Áður en 

stjórnlagaráð tók til starfa í apríl 2011 þótti mörgum líklegt að eitt af erfiðustu 

viðfangsefnum þess yrði innihald 62. gr. núgildandi stjórnarskrár. Fulltrúar í stjórnlagaráði 

voru vissulega ekki allir á sama máli um stöðu þjóðkirkjunnar í íslensku samfélagi. Það varð 

aftur á móti ljóst snemma í vinnu ráðsins að meðlimir þess töldu það ekki sitt verkefni að 

skera úr um það hver tengsl ríkis og kirkju ættu að vera til frambúðar. Þrátt fyrir ólíkar 

skoðanir fulltrúa náðist breið samstaða um þá grundvallarafsstöðu að það væri þjóðarinnar 

að taka endanlega ákvörðun um skipan kirkjumála, m.a. hvort hér ætti áfram að vera 

þjóðkirkja.  

Niðurstaða stjórnlagaráðs var að hafa ekki sér kafla um trúmál, eins og er í 

núgildandi stjórnarskrá. Í stað þess eru greinar um trúfrelsi og kirkjuskipan hluti af kafla um 

mannréttindi og náttúru, en í tillögum stjórnlagaráðs hefur trúfrelsisgreinin verið sett fram 

fyrir kirkjugreinina. Þá er ekki talað um þjóðkirkju heldur um „kirkjuskipan ríkisins“, sem 

Alþingi má setja lög um. Hér er gengið út frá því að það sé íslenska þjóðin sem skal ákveða 

hvernig skipun kirkjumála skal háttað í íslensku samfélagi, þó eðlilega sé það Alþingis að 

útfæra vilja þjóðarinnar í lögum. Það skal áréttað að „breyting á kirkjuskipan“ merkir í þessu 

samhengi ekki einhverjar smávægilegar breytingar, heldur ákvörðun um aðskilnað ríkis og 

kirkju.   

 

Núgildandi ákvæði  

Í 62. gr. gildandi stjórnarskrár er fjallað um stöðu evangelískrar lútherskrar kirkju á Íslandi 

sem hefur stöðu þjóðkirkju. Þetta ákvæði er samhljóða 58. gr. stjórnarskrárinnar frá 1920 og 

hefur það staðið óbreytt frá 1874, nema hvað upphaflega var talað um að „hið opinbera“ 

ætti að styðja og vernda þjóðkirkjuna, þar sem nú er talað um að „ríkisvaldið“ eigi að gera 

það. Í 1. mgr. 62. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um að hinni evangelísku lútersku kirkju 

skuli veittur stuðningur og vernd íslenska ríkisins. Í stjórnarskránni er hins vegar ekki útskýrt 

í hverju sú vernd og stuðningur skuli fólginn. Það er því hlutverk löggjafans að skilgreina 

hverslags þessi stuðningur og þessi vernd eigi að vera.  
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Ákvæði 2. mgr. um að breyta megi ákvæði 1. mgr. með lögum var sett inn í 

stjórnarskrána árið 1915, sbr. 17. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 12/1915.3 

Í heild sinni hljóðar 62. greinin svo:  

 

Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að 

því leyti styðja hana og vernda.  

 Breyta má þessu með lögum.  

 

Í 2. mgr. 79. gr. er fjallað um mögulegar breytingar sem Alþingi gerir á kirkjuskipan ríkisins 

samkvæmt 62. gr. sem skal skilyrðislaust leggja í dóm þjóðarinnar í leynilegri 

atkvæðagreiðslu, „til samþykktar eða synjunar.“ Orðrétt segir þar:  

 

Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipan ríkisins samkvæmt 62. gr., og skal þá 

leggja það mál undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða 

synjunar, og skal atkvæðagreiðslan vera leynileg.  

 

Það heyrir til undantekninga að hægt sé að breyta stjórnarskrárákvæðum með almennum 

lögum. Í 3. msgr. 64. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um að breyta megi með lögum ákvæði 

um að einstakingur sem stendur utan trúfélaga greiði til Háskóla Íslands gjöld sem 

viðkomandi hefði annars greitt til trúfélags síns. Þá breytingu þarf aftur á móti ekki að setja í 

þjóðaratkvæðagreiðslu eins og bráðabirgðaákvæðið í 2. msgr. 79. gr. kveður á um að beri að 

gera varðandi breytingu á ákvæðinu um kirkjuskipan ríkisins í 62. gr.  

 

Réttmæti þjóðkirkjufyrirkomulagsins 

Þótt að umræða um aðskilnað ríkis og kirkju hafi komið upp annað slagið í samfélaginu á 

undangengnum áratugum, þá hafa aldrei verið lögð fram á Alþingi lagafrumvörp um brottfall 

ákvæðisins í 62. gr. stjórnarskrárinnar um kirkjuskipan ríkisins. Aftur á móti hafa verið lögð 

fram frumvörp um breytingu á sambandi ríkis og kirkju, síðast árið 2004.4 Í umræðunni um 

samband ríkis og kirkju hefur m.a. verið spurt hvort að þjóðkirkjufyrirkomulagið stangist á 

við önnur ákvæði stjórnarskrárinnar og/eða alþjóðlega mannréttindasamninga sem Ísland er 

                                                        
3 Skýrsla stjórnlaganefndar 2011, 2. bindi, Ritstjóri Guðrún Pétursdóttir (Reykjavík 2011), bls. 158. 
4 Skýrsla stjórnlaganefndar 2011, 2. bindi, bls. 239. 
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aðlili að.5 Í máli Ásatrúarfélagsins gegn íslenska ríkinu frá 2006 var gengið út frá því að túlka 

bæri stjórnarskrána og alþjóðlega samninga  á þann veg að brotið hefði verið gegn 

jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar og trúfrelsisákvæði hennar þar sem Ásatrúarfélaginu 

hafi ekki verið greidd sambærileg gjöld og ríkið greiði í kirkjumálasjóð og Jöfnunarsjóð 

sókna. Í niðurstöðu dómsins er ríkið sýknað af kröfum Ásatrúarfélagsins þar sem „óumdeilt 

sé að hin evangelíska lúterska kirkja sé þjóðkirkja hér í landi og að stefna beri að því leyti að 

styðja hana og vernda samkvæmt 62. gr. stjórnarskrárinnar.“6 Ásatrúarfélagið áfrýjaði málinu 

til Hæstiréttar sem staðfesti niðurstöðu héraðsdóms og sýknaði ríkið af kröfum stefnanda 

(nr. 109/2007).7 Í úttekt sem Ágúst Þór Árnason gerði fyrir stjórnlaganefnd um samband 

ríkis og kirkju segir ennfremur um mögulegt réttmæti þjóðkirkjufyrirkomulagsins:  

 

Samkvæmt niðurstöðum alþjóðlegra og fjölþjóðlegra mannréttindadóma sem Ísland 

á aðild að er ekki talið að þjóðkirkjufyrirkomulagið stangist á við alþjóðlega 

mannréttindasamninga sem fullgiltir hafa verið af Íslands hálfu. Af því verður sú 

ályktun dregin að þetta fyrirkomulag stangist hvorki á við trúfrelsisákvæði íslensku 

stjórnarskrárinnar né ákvæði hennar um bann við allri mismunun sem ekki byggi á 

málefnalegum forsendum.8 

 

Það er niðurstaða Ágústar að ekki verði með réttu talið að til staðar sé „lagaleg nauðsyn“ á 

endurskoðun á ríkjandi kirkjuskipan, þó að „lögmæt krafa um þjóðaratkvæðagreiðslu“ hljóti 

að „ganga fram eins og lög gera ráð fyrir.“9 

 

Þjóðfundur: skýr skilaboð 

6. nóvember 2010 var haldinn Þjóðfundur í Laugardagshöllinni, þar sem voru saman komnir 

950 einstaklingar, sem höfðu verið valdir í slembiúrtaki. Það var hlutverk stjórnlaganefndar 

að undirbúa og standa að þjóðfundi um málefni tengd Stjórnarskránni. Að loknum 

þjóðfundi skyldi stjórnlaganefnd vinna úr upplýsingum sem urðu til á þjóðfundinum og 

                                                        
5 Skýrsla stjórnlaganefndar 2011, 1. bindi, Ritstjóri Guðrún Pétursdóttir (Reykjavík 2011), bls. 260.  
6 Skýrsla stjórnlaganefndar 2011, 1. bindi, bls. 260. 
7 Sama heimild, bls. 261.  
8 Sama heimild, bls. 261 – 262.  
9 Sama heimild, bls. 262.  
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afhenda Stjórnlagaþingi, ásamt gögnum og upplýsingum um stjórnarskrármálefni. Þá skyldi 

stjórnlaganefnd setja fram hugmyndir um breytingar á Stjórnarskrá fyrir Stjórnlagaþing.  

Tilgangur Þjóðfundar 2010 var fyrst og fremst „að kalla eftir meginsjónarmiðum og 

áherslum almennings um stjórnskipan landsins, stjórnarskrá og breytingar á henni.“10 

Mannréttindi voru meðal þeirra mála sem voru rædd á þjóðfundi og kom fram skýr krafa um 

að mannréttindum væri skipað fremst í stjórnarskránni. Jafnrétti fyrir lögum var meðal 

áhersluatriða í niðurstöðum þjóðfundar og varðandi trúmál var lögð áhersla á að 

„trúfélögum verði ekki mismunað og sátt verði náð um samband ríkis og þjóðkirkju.“  

 

Tillögur stjórnlaganefndar 

Í 3. gr. laga nr. 90/2010 um stjórnlagaþing eru talin upp viðfangsefni sem stjórnlagaþing skal 

sérstaklega taka til umfjöllunar. Á meðal þessara viðfangsefna er ekki skipan kirkjumála í 

landinu. Engu að síður taldi stjórnlaganefnd ástæðu til að fjalla um samband ríkis og kirkju 

„og skoða nokkur rök með og á móti óbreyttu ástandi.“11 Í skýrslu stjórnlaganefndar eru 

settir fram þrír valmöguleikar varðandi tilhögun kirkjumála. Þá lagði nefndin til að fjallað 

væri um málefni sem varða trúmál, trúarstofnanir og trúariðkun í mannréttindakafla, en ekki í 

sér kafla eins og gert er í núgildandi Stjórnarskrá.12 Í öllum valmöguleikum er gengið út frá 

trúfrelsi og jafnræði trúfélaga í anda þeirra skilaboða sem komu frá þjóðfundi.  

 

Trúfrelsi og jafnfræði trúfélaga: Valkostur 1 

Hér er búið að útbúa trúfrelsisgrein sem byggir á 63. gr. núgildandi stjórnarskrár og á 1. og 2. 

mgr. 64. gr. Þá er 3. mgr. 64. gr. sleppt, en hún kveður á um að þeir sem standa utan 

trúfélaga greiði gjöld til Háskóla Íslands. Sú skipan var reyndar felld úr gildi með 24. gr. laga 

nr. 70/2009, þar sem kveðið er á um að gjöld þeirra sem standa utan trúfélaga renni ekki 

lengur til Háskóla Íslands heldur í ríkissjóð.13 Í þessum valkosti er hvorki talað um þjóðkirkju 

né evangelíska lútherska kirkju. 

 

                                                        
10 http://www.thjodfundur2010.is/um-thjodfundinn/#tilgangurthjodfundar  
11 Skýrsla stjórnlaganefndar 2011, 1. Bindi, bls. 258.  
12 Sama heimild, bls. 86-87.  
13 Sama heimild, bls. 165.  

http://www.thjodfundur2010.is/um-thjodfundinn/#tilgangurthjodfundar
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Allir 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 eða 

allsherjarreglu. 

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.  

 

Valkost 1 er að finna í annarri af tveimur hugmyndum að nýrri stjórnarskrá, sem 

stjórnlaganefnd setti fram (Dæmi A), en þar er í 47. gr. sett ákvæði um 

þjóðaratkvæðagreiðslu um kirkjuskipan, sem nú er 2. mgr. 79. gr., þar sem kveðið er á um 

þjóðaratkvæðagreiðslu um hugsanlega breytingu á núverandi stöðu evangelísku lúthersku 

kirkjunnar sem þjóðkirkju. 14  Í þessari tillögu er gengið út frá því að trúfrelsisákvæði standi á 

eftir ákvæði um friðhelgi einkalífs og á undan tjáningnarfrelsi, en það er í samræmi við 

alþjóðlegar mannréttindasamþykktir, m.a. Mannréttindasáttmála Evrópu.15  

 

Trúfrelsi og jafnfræði trúfélaga: valkostur 2 

Í öðrum valkosti er aftur á móti búið að setja ákvæði um evangelíska lútherska kirkju sem 

þjóðkirkju inn í trúfrelsisákvæði. Ákvæðið í heild sinni hljómar svona:  

 

Allir eiga rétt á að iðka trú eða lífsskoðun einir eða í félagi við aðra en 

ekki má þó kenna neitt eða fremja sem er gagnstætt góðu siðferði eða allsherjarreglu.  

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. 

Evangelíska lúterska kirkjan er þjóðkirkja á Íslandi en ríkið skal þó styðja og  

vernda öll lögleg trúfélög.  

Öllum er frjálst að standa utan trúfélaga og enginn skal skyldur til að greiða 

félagi gjöld sem hann er ekki aðili að. 

                                                        
14 Sama heimild, bls. 189.  
15 Sama heimild, bls. 87.  
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Trúfrelsisgreinin, eins og hún lítur út hér, er ekki efnislega frábrugðin núgildandi ákvæðum. 

1. msgr. svarar til 63. gr. stjórnarskrárinnar, en hér er áréttaður sérstaklega réttur þeirra sem 

leggja stunda á lífsskoðun sem ekki falla undir hefðbundna skilgreiningu á trúarbrögðum. 2. 

msgr. er samsvarandi 1. msgr. 64. gr. eins og 2. msgr. í valkosti 1. Ákvæðið um hina 

evangelísku lútersku kirkju í 3. msgr. vísar til 62. gr. núgildandi stjórnarskrár, en hér er gengið 

lengra en nú er gert með því að kveða á um jafnræði allra trúfélaga þar sem ríkið á ekki 

aðeins að styðja og vernda þjóðkirkjuna, heldur öll lögleg trúfélög. Skrefið er þó ekki tekið til 

fulls með því að kveða á um stuðning og vernd félaga sem byggja á lífsskoðun sem ekki telst 

trúarlegs eðlis. 4. msgr. er efnislega samhljóða 2. msgr. 64. gr. stjórnarskrárinnar, eins og 3. 

msgr. í valkosti 1.   

Valkost 2 er að finna í 16. gr. í síðari hugmynd stjórnlaganefndar að nýrri stjórnarskrá 

(Dæmi B), í eðlilegu framhaldi af ákvæðinu um tjáningarfrelsi og félagafrelsi.16 Í 95. gr. í sama 

skjali er kveðið á um atkvæðagreiðslu um hugsanlega breytingu á stöðu þjóðkirkjunnar, sem 

er efnislega samhljóða 2. mgr. 79. gr. núgildandi stjórnarskrár en orðalagi lítillega breytt. 

Greinin hljómar svona:  

 

Samþykki Alþingi lög um að breyta stöðu evangelísku lútersku  

kirkjunnar sem þjóðkirkju skulu þau lögð undir þjóðaratkvæði til  

samþykktar eða synjunar.  

 

Auk þess er í Dæmi B lagt til að í bráðabirgðaákvæði skuli mælt fyrir um endurskoðun á 

kirkjuskipan ríkisins innan 10 ára frá gildistöku nýrrar stjórnarskrár:  

 

Bráðabirgðaákvæði I 

(Endurskoðun stöðu þjóðkirkjunnar, nýtt) 

Endurskoða skal stöðu evangelísku lútersku kirkjunnar sem þjóðkirkju og skal þeirri 

endurskoðun hafa lokið innan 10 ára frá gildistöku stjórnarskrár þessarar.17 

 

                                                        
16 Sama heimild, bls. 201.  
17 Sama heimild, bls. 214.  
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Það er skilningur stjórnlaganefndar að ljúki þeirri endurskoðun með niðurstöðu um að 

þjóðkirkjan skuli lögð niður eigi að fara fram sérstök þjóðaratkvæðagreiðslu um 

lagabreytingu þess efnis.18 

 

Trúfrelsi og jafnfræði trúfélaga: valkostur 3 

Í stað þess að kveða á um frelsi til að iðka trú eða lífsskoðun, er í 3. valkosti 

lagt til að stjórnarskráin banni fortakslaust að einhverjum trúarbrögðum sé gert hærra undir 

höfði en öðrum, með því að segja einfaldlega:  

Engin trúarbrögð skulu njóta forréttinda umfram önnur. 

Það vekur sérstaka atygli að þetta bann takmarkast ekki við trúfélög eða stöðu þeirra.19 

 

Frumvarp stjórnlagaráðs  

Efni 62. gr. núverandi stjórnarskrár var oft á dagskrá á fundum stjórnlagaráðs, bæði á 

fundum A-nefndar, sem hafði með endurskoðun á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar að 

gera, og á sameiginlegum fundum allra fulltrúa ráðsins. Ekki reyndist mikill stuðningur innan 

ráðsins við einhvern einn valkost stjórnlaganefndar, en frá upphafi var gengið út frá tilögu 

hennar að greinar um trúfrelsi og kirkjuskipan (ef slík grein færi á annað borð inn í 

frumvarpið) yrði hluti af mannréttindakaflanum, en væri ekki í sér kafla um kirkjumál, eins 

og  í gildandi stjórnarskrá. Var það gert til að árétta þá skoðun að trúmál heyri til 

grundvallarmannréttinda fólks. Þá var einnig talið eðlilegt að ákvæði um kirkjuskipan væri 

afleiðing en ekki forsenda trúarfrelsisákvæði og skyldi því koma á eftir því en ekki á undan. 

Það var fjarri því að allir væri á einu máli um það í stjórnlagaráði hvernig ætti að leysa 

spurninguna um kirkjuskipanina. En þó að ekki hafi allir fulltrúar verið sammála um skipun 

kirkjumála, þá var breið samstaða um að það væri þjóðarinnar að taka endanlega ákvörðun 

um áframhaldandi samband ríkis og kirkju, samanber ákvæðið um þjóðaratkvæðagreiðslu í 

79 gr. núgildandi stjórnarskrár.  

 

Þrír möguleikar 

Í umræðum innan ráðsins kom fram að það voru einkum þrír möguleikar sem fulltrúum 

fannst koma til greina varðandi framtíð ákvæðis um skipan kirkjumála í íslenskri stjórnarskrá.   

                                                        
18 Sama heimild, bls. 87.  
19 Sama heimild, bls. 87.  
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1. Að hafa tvo valkosti í frumvarpinu: 

a. Með ákvæði um að hin evangelíska lúterska kirkja væri þjóðkirkja á Ísland.  

 b. Með engu ákvæði um þjóðkirkju eða kirkjuskipan í stjórnarskrá.  

Þau sem studdu þennan valkost gerðu það vegna þess að þeim fannst mikilvægt að þjóðin 

fengi að velja um skipan kirkjumála um leið og kosið yrði um frumvarpið í heild sinni. 

Mörgum fannst aftur á móti ókostur að hafa innbyggðan valkost í frumvarpinu, en einnig 

höfðu margir áhyggjur af því að of mikil athygli færi á þetta eina atriði, þá á kostnað annarra 

mikilvægra mála.  

2. Bráðabirgðaákvæði 

Í öðru lagi var tillaga sem fól í sér bráðabirgðaákvæði, þar sem gert var ráð fyrir því að 

kirkjuskipanin væri áfram óbreytt, en innan fimm ára skyldi framtíð hennar ákveðin í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Margir töldu þess tillögu fela í sér mikilvægan innbyggðan 

tímaramma sem gæfi þjóðinni tækifæri til að eiga upplýsta umræðu um þessi mál, sem flestir 

voru sammála um að hefði ekki átt sér stað. Annar kostur við þessa tillögu var að mati 

margra sá að kirkjumálið myndi ekki taka athyglina frá öðrum mikilvægum málum þegar 

tillögur ráðsins færu í opinbera umræðu og þegar og ef það kæmi til þess að þjóðin fengi að 

tjá álit sitt á tillögum ráðsins í þjóðaratkvæðagreiðslu.  

3. Að taka ákvæði um þjóðkirkju út úr stjórnarskrá 

Þriðji möguleikinn var sá sem á endanum náðist samstaða um og er núna 19. Grein 

frumvarps til stjórnskipunarmála sem stjórnlagaráð skilaði frá sér. Þar segir: 19.  

 

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. 

 

Hér er farin sú leið að fella niður 62. gr. núgildandi stjórnarskrár og seinni málsgrein 79. gr. 

en í staðinn er löggjafanum gefin heimild til að kveða í almennum lögum á um kirkjuskipan 

ríkisins. Þá er ákvæðinu um þjóðaratvkæðagreiðslu úr 79. Gr. sett í beinu framhaldi við þá 

heimild. Það var ótvíræður skilningu stjórnlagaráðs að með orðalaginu „breytingu á 

kirkjuskipan ríkisins“ væri ekki átt við smávægilegar breytingar heldur ákvörðun um 

aðskilnað ríkis og kirkju. Með því að fara þessa leið vildi stjórnlagaráð auðvelda löggjafar- og 

framkvæmdavaldinu að taka í framtíðinni ákvörðun um kirkjuskipan landsins, en að 
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sjálfsögðu væri það þjóðarinnar að segja endanlega fyrir um það hvernig hún vildi haga 

þessum málum í framtíðinni.  

 Orðalag í 19. gr. frumvarps stjórnlagaráðs felur engann veginn í sér þrýsting á 

löggjafarvaldið að taka ákvörðun um kirkjuskipan til endurskoðunar. Aftur á móti hlýtur það 

að teljast eðlilegt að það komi að því fyrr en síðar að Alþingi endurskoði kirkjuskipan frá 

grunni og kveði á um hvort þjóðkirkja skuli vera í landinu eða ekki. Þá skal bent á í þessu 

samhengi  að samkvæmt tillögum stjórnlagaráðs getur ákveðinn hluti kjósenda kallað fram 

þjóðaratkvæðagreiðslu um einstök mál og því er Alþingi ekki lengur í sjálfsvald sett hvort og 

hvenær ákvörðun skuli tekin um samband ríkis og kirkju, heldur hefur þjóðin jafnframt 

tækifæri til að kalla eftir slíkri ákvarðanatöku.  

 

Viðbrögð við frumvarpi stjórnlagaráðs 

Það mátti búast við því að skoðanir yrðu skiptar varðandi þessa niðurstöðu stjórnlagaráðs. 

Afgerandi viðbrögð bárust frá mörgum sem fannst felast í tillögunni aðför að þjóðkirkjunni, 

þar sem hún gerir ráð fyrir því að ekki sé lengur kveðið á um þjóðkirkjuna í stjórnarskránni. 

Þannig sendi kirkjuþing alþingismönnum eftirfarandi ályktun frá fundi sínum í nóvember 

2012, þar sem skorað er á Alþingi að tryggja það að ný stjórnarskrá hafi að geyma 

þjóðkirkjuákvæði:  

 

Kirkjuþing 2011 skorar á Alþingi að hafa ákvæði um íslenska þjóðkirkju í því 

frumvarpi til nýrrar stjórnarskrár sem þingið afgreiðir með formlegum hætti eða 

leggur undir ráðgefandi þjóðaratkvæði. Að öðrum kosti verði þess gætt að ákvörðun 

um afnám þjóðkirkju úr stjórnarskrá verði tekin á þann veg sem núgildandi 

stjórnarskrá býður svo að þjóðin sjálf fái notið þess réttar að greiða sérstaklega 

atkvæði um slíka ákvörðun. 20 

 

                                                        
20 http://kirkjan.is/2012/03/bref-til-althingis-og-stjornlagarads-vegna-stjornarskrar/bref-kirkjurads-til-
althingismanna-og-fulltrua-i-stjornlagaradi/. Bréfið var sent alþingismönnum aftur auk fulltrúa í stjórnlagaráði 
27. febrúar 2012. Tilefni síðari bréfasendingarinnar var þegar stjórnlagaráð kom aftur saman til fundar 8. – 11. 
mars 2012 til þess að fjalla um spurningar og tillögur stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis að mögulegum 
breytingum á frumvarpinu. 

http://kirkjan.is/2012/03/bref-til-althingis-og-stjornlagarads-vegna-stjornarskrar/bref-kirkjurads-til-althingismanna-og-fulltrua-i-stjornlagaradi/
http://kirkjan.is/2012/03/bref-til-althingis-og-stjornlagarads-vegna-stjornarskrar/bref-kirkjurads-til-althingismanna-og-fulltrua-i-stjornlagaradi/
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Í ályktun kirkjuráðs  frá 20. júní 2012 er vilji kirkjuþings áréttaður, þar sem áhersla er lögð á 

samfélagslegt mikilvægi þjóðkirkjunnar, sem opinnar, lýðræðislegrar almannahreyfingar, 

„sem heldur uppi þjónustu og mannræktarstarfi um landið allt“, auk þess að vera  

opinber og lögbundin stofnun sem myndar ramma um trúarhefð meirihluta 

þjóðarinnar, einstaklinga, fjölskyldna og heimila, og heldur utan um mikilvæga 

arfleifð og minningu og menningu samfélagsins … 

Jafnframt því að standa vörð „um grundvallargildi á traustum stoðum sögu og menningar“ 

bendir kirkjuráð á hlutverk þjóðkirkjunnar í vaxandi fjölmenningu þar sem hún hefur 

„stuðlað að virðingu og skilningi milli trúarbragða og menningarheima.“ Þá segir í 

ályktuninni að þjóðkirkjan sé „auk þess einn mikilvægasti menningarmiðill í landinu og 

gegnir lykilhlutverki gagnvart þeim veiku í samfélaginu og sem samstarfsaðili við þau sem 

vinna að réttlæti og friði í heiminum.“ 21  

Auk þess að leggja áherslu á að stjórnarskráin geymi áfram ákvæði um hina 

evangelísk lútersku þjóðkirkju, leggur kirkjuráð til að farið verði að norskri fyrirmynd þegar 

staða og réttindi annarra trú– og lífsskoðunarfélaga verði tryggð í íslenskri stjórnarskrá. Um 

er að ræða breytingar á trúfrelsisgrein norsku stjórnarskrárinnar sem tóku gildi 21. Maí 2012. 

Nýja greinin hljóðar svo: 

Allir þegnar ríkisins skulu njóta frelsis til trúariðkunar. Norska kirkjan, evangelísk-lútersk 

kirkja er þjóðkirkja og skal sem slík njóta stuðnings ríkisins. Nánar skal það ákvarðað 

með lögum. Öll trú- og lífsskoðunarfélög skulu njóta stuðnings með ámóta hætti.22 

Varðandi aukin réttindi lífsskoðunarfélaga er rétt að benda á að í 1. gr. laga um skráð trúfélög 

nr. 108/1999, er ekki aðeins talað um réttinn til „að stofna trúfélög og iðka trú sína í 

samræmi við sannfæringu hvers og eins“, heldur einnig um réttinn til „að stofna félög um 

                                                        
21 http://kirkjan.is/2012/06/thjodaratkvaedagreidsla-og-thjodkirkjuakvaedi/.  
22 http://kirkjan.is/2012/06/thjodaratkvaedagreidsla-og-thjodkirkjuakvaedi/. 16. gr. norsku stjórnarskrárinnar 
hljómar á frummálinu svo eftir breytingar: „Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, 
en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere 
Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes paa lige 
Linje. Grlbest. 21 mai 2012 kunngjort ved res. 15 juni 2012 nr. 522.“ (Sjá: http://www.lovdata.no/all/tl-
18140517-000-003.html 

 

http://kirkjan.is/2012/06/thjodaratkvaedagreidsla-og-thjodkirkjuakvaedi/
http://kirkjan.is/2012/06/thjodaratkvaedagreidsla-og-thjodkirkjuakvaedi/
http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-003.html
http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-003.html


Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, Reykjavík, 2013. 

 

12 
 

hvers konar kenningar og lífsskoðanir, þ.m.t. um trúleysi.“23 Haustið 2011 var síðan lagt fram 

frumvarp til laga  um breytingu á lögum um skráð trúfélög, en markmið frumvarpsins er að 

jafna stöðu lífsskoðunarfélaga á við skráð trúfélög.24 Löggjafinn hefur þannig gefið tóninn 

um það hvert stefnir varðandi aukin réttindi lífsskoðunarfélaga, til jafns við þau réttindi sem 

trúfélög njóta. Þegar frumvarp stjórnlagaráðs var tilbúið fyrir fyrri umræðu var inni í 

trúfrelsisgreininni ákvæði um vernd allra skráðra trú- og lífsskoðunarfélaga.25 Þetta ákvæði 

byggði á ákvæðinu um stuðning og vernd hinnar evangelísku lútersku kirkju úr 62. gr. 

núgildandi stjórnarskrár, sem hafði ekki aðeins verið sett inn í endurskoðað trúfrelsisákvæði, 

heldur einnig útvíkkað til að ná yfir öll trú- og lífsskoðunarfélög. Markmiðið með þessu 

ákvæði var hið sama og gefið er upp í rökstuðningi við frumvarpið um breytingu á lögum 

um skráð trúfélög. Að baki ákvæðinu bjó vilji til að bregðast við vaxandi fjölmenningu í 

íslensku samfélagi og stuðla að jöfnum rétti allra félaga sem stofnuð eru á grundvelli trúar 

eða lífsskoðunar. Við fyrri umræðu þróuðust mál aftur á móti þannig að þetta ákvæði var 

fellt út úr trúfrelsisgreininni með eins atkvæðis meirihluta.26  

Og hvað svo? 

Eftir langt óvissutímabil var ákveðið að þjóðaratkvæðagreiðsla um frumvarp til 

stjórnskipunarlaga færi fram haustið 2012. Þó að um ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu væri 

að ræða, var hún engu að síður mikilvægt tækifæri fyrir íslensku þjóðina til að tjá vilja sinn 

varðandi áframhaldandi meðferð Alþingis á tillögum stjórnlagaráðs. Í þessari atkvæðagreiðslu 

fékk þjóðin að greiða sérstaklega atkvæði um nokkur stór málefni, þar á meðal um 

þjóðkirkjuákvæði í stjórnarskrá, en m.a. var lögð eftirfarandi spurning fyrir þjóðina:  

 

Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá Íslands verði ákvæði um þjóðkirkju Íslendinga óbreytt 

frá því sem nú er?  

 

Þrír svarmöguleikar voru í boði: Já / Nei / Tek ekki afstöðu27 

                                                        
23 http://www.althingi.is/lagas/139b/1999108.html 
24 http://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/27331 
25 Fyrirmyndin að þessu ákvæði var fengin hjá dr. Hjalta Hugasyni sem hefur öðrum fremur fjallað um 
trúfrelsisákvæði og kirkjuskipan í íslensku stjórnarskránni á síðustu árum. Sjá: Hjalti Hugason: Þjóðkirkja og 
trúfrelsi. Inntak og merking trúmálabálks stjórnarskrárinnar ásamt breytingartillögum. Ritið: 2/2011, bls. 177.  
26 Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum, bls. 59-60. 
27 http://www.althingi.is/altext/140/s/1019.html  

http://www.althingi.is/altext/140/s/1019.html
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Rétt tæpur helmingur þeirra sem voru á kjörskrá greiddu atkvæði í 

þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október 2012. Tveir þriðju hlutar kjósenda söguðst vilja að 

tillögur stjórnlagaráðs „verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá.“28 Á 

meðan fimm spurningum af sex  var svarað í samræmi við tillögur stjórnlagaráðs, kom það 

vissulega mörgum á óvart að rúmur meirihluti þeirra sem greiddu atkvæði vildi áfram hafa 

ákvæði um þjóðkirkju í stjórnarskrá.  

Brýnt er að upplýst umræða fari í gang sem fyrst um þjóðkirkjufyrirkomulagið, kosti 

þess og galla, og hvernig það verður best lagað að nýjum aðstæðum í samfélaginu, hvort sem 

þjóðkirkjuákvæðið verður áfram inni í stjórnarskránni eða ekki. Að setja óbreytt ákvæði úr 

núverandi stjórnarská inn í frumvarp til stjórnskipunarlaga, eins og nú hefur verið gert, er að 

mínu mati ekki góður kostur.29 Það er ljóst að íslenskt samfélag í upphafi 21. aldar er 

gjörólíkt því samfélagi sem var þegar þjóðkirkjuákvæðið kom upphaflega inn í íslenska 

stjórnarskrá. Þess vegna er brýnt að endurskoða þjóðkirkjuákvæðið áður en það er sett inn í 

nýja stjórnarskrá. Fram að þessu hefur umræðan um þjóðkirkjuákvæðið og þjóðkirkjuna 

verið yfirborðskennd og oft á tíðum öfgakennd, þar sem annars vegar andstæðingar 

þjóðkirkjufyrirkomulagsins og hins vegar stuðningsmenn þess hafa tekist á. Það er því 

mikilvægt að upplýst umræða eigi sér stað áður en það kemur að því að taka ákvörðun í eins 

stóru máli og kirkjuskipan ríkisins er. Áherslan á mikilvægi slíkrar umræðu bjó einmitt að 

baki hugmyndinni um bráðabirgðaákvæði sem kom til álita hjá stjórnlagaráði, þar sem gert 

var ráð fyrir því að kirkjuskipanin væri áfram óbreytt, en innan fimm ára skyldi framtíð 

hennar ákveðin í þjóðaratkvæðagreiðslu.  

Nauðsynlegt er að kirkjuskipan ríkisins í upphafi 21. aldar taki mið af breyttum 

aðstæðum. Aukin fjölhyggja er staðreynd sem ekki verður horft fram hjá og því er mikilvægt 

að til framtíðar sé tryggður réttur allra trú- og lífsskoðunarfélaga, hvort sem þjóðkirkjan 

verður áfram til staðar eða ekki. Mikilvægt skref í þessa átt er frumvarp til laga um breytingu 

á lögum um skráð trúfélög, nr. 108/1999, sem samþykkt var upphafi ársins 2013.30 Eftir 

breytingar er heiti laganna „lög um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög“. Ný lög tryggja aukin 

réttindi svokallaðra „lífsskoðunarfélaga“, sem eru skilgreind í lögunum og það m.a. gert að 

skilyrði fyrir skráningu þeirra að þau „sjái um tilteknar athafnir, svo sem útfarir, giftingar, 

                                                        
28 http://www.kosning.is/thjodaratkvaedagreidslur2012/frettir/nr/7992 
29 http://www.althingi.is/altext/141/s/0510.html 
30 http://www.althingi.is/altext/140/s/0771.html 
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skírnir eða nafngjafir og fermingar eða aðrar hliðstæðar athafnir.” Það hefur lengi verið brýnt 

að uppfæra þessi lög, ekki aðeins til að tryggja réttindi félaga sem byggja á ákveðinni 

lífsskoðun óháð trúarsetningum, heldur einnig til að setja fram skýrar reglur um hvaða félög 

uppfylli skilyrði til að fá njóta þeirra réttinda sem fylgja löggildri  skráningu.  

Margt bendir til þess að sömuleiðis þurfi að taka meira tillit til ört vaxandi trúfélaga 

hér á landi, bæði kristinna og annarra, en gert hefur verið hingað til. Með mikilli aukningu í 

hópi innflytjenda eykst hlutfall þeirra sem tilheyra annarri kirkjudeild en hinni evangelísku 

lúthersku kirku, sem og þeim sem játa aðra trú en kristna trú. Íslenskt fjölhyggju samfélag 

sem er óðum að taka á sig mynd, kallar á breytt viðhorf, en einnig lög og reglur sem tryggja 

fólki sem aðhyllast ólíkar trúarskoðanir fullt frelsi til að iðka sína trú. Ýmislegt bendir til þess 

að í íslensku samfélagi megi margt betur fara í þessum efnum. Dæmi um það er sá tími sem 

það hefur tekið samfélag múslima á Íslandi að fá úhlutað lóð fyrir mosku, en það hlýtur að 

teljast til grunnréttinda trúfélaga að eiga húsnæði þar sem fólk getur safnast saman til að iðka 

trú sína.  

Þá hefur staða þjóðkirkjunnar verið að breytast mikið á undanförnum árum í átt til 

sífellt meira sjálfstæðis. Í undirbúningi eru ný þjóðkirkjulög  sem ætlað er að auka enn á 

sjálfstæði hennar. 31 Þau munu taka við af núgildandi lögum um stöðu, stjórn og starfshætti 

þjóðkirkjunnar frá 1997.32 Fyrsta grein í tillögum að nýjum þjóðkirkjulögum hefur að geyma 

eftirfarandi skilgreiningu á þjóðkirkjunni: „Hin evangeliska lúterska kirkja er þjóðkirkja á 

Íslandi. Þjóðkirkjan er sjálfstætt trúfélag.“ Íslenska þjóðkirkjan stendur nú á tímamótum. Ný 

þjóðkirkjulög, sem og endurskoðun stjórnarskrárákvæðisins um hana gefur kirkjunni, en 

einnig þjóðinni allri, einstakt tækifæri til að ræða um stöðu þjóðkirkjunnar og hlutverk í 

samfélagi sem er gjörólíkt því samfélagi sem var hér á landi þegar fyrsta íslenska 

stjórnarskráin tók gildi. Á undanförnum áratug hefur kirkjan fengist við mörg og erfið mál 

sem hafa vegið að trúverðugleika hennar á meðal þjóðarinnar. Á þessum tíma hafa komið 

fram háværar raddir sem hafa krafist aðskilnaðar ríkis og kirkju, þar sem það sé ekki vilji 

meirihluta þjóðarinnar að hér sé áfram þjóðkirkja. Á meðan það leikur vafi á því hvað þjóðin 

vill í þessum efnum er erfitt fyrir kirkjuna að vinna það uppbyggingarstarf sem fyrir liggur. 

Mikilvægt er að það náist sátt um þjóðkirkjuna ef hún á áfram að vera til. Þjóðkirkjan er 

kirkja þjóðarinnar og það hvort að hennar verður getið í stjórnarskrá eða ekki mun alls ekki 

                                                        
31 http://kirkjuthing.is/mal/2011/10  
32 http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997078.html  

http://kirkjuthing.is/mal/2011/10
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997078.html
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ráða framtíð hennar. Framtíð hennar mun alfarið ráðast af því hvort meirihluti þjóðarinnar 

velur að eiga heima innan veggja hennar. Þessvegna er það óendanlega mikilvægt að þjóðin 

fái að tjá hug sinn til hennar. Sé það vilji þjóðarinnar að hér sé áfram þjóðkirkja er það brýnt 

að tryggt sé að öll skráð trú- og lífsskoðunarfélögum njóti sömu eða svipaðra réttinda og 

þjóðkirkjan, eins og t.d. er gert í nýju ákvæði í norsku stjórnarskránni. Önnur leið er sú sem 

farin er í frumvarpi stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá, þar sem Alþingi er falið að sjá um 

útfærslu á kirkjuskipan ríkisins. Hvor leiðin verður farin, eða einhver önnur valin, er brýnt að 

í samfélaginu eigi sér stað upplýst umræða um stöðu þjóðkirkjunnar og áframhaldandi 

samstarf ríkis og kirkju á næstu mánuðum svo að það takist sem fyrst að móta stefnu í sátt 

við þjóðina um skipan kirkju- og trúmála í íslensku samfélagi til frambúðar.  

  

 


