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Málefni: umsögn um frumvarp til laga um trúfélög

Með bréfi, dags. 19. október sl., hefur háttvirt allsherjarnefnd Alþingis öskað eftir 
umsögn biskups fslands um fmrnvatp til laga um trúfélög sem ríkisstjórnin hefur lagt 
fyrir Alþingi. Eins og greinir í athugasemdum við frumvarpið er því ætlað að leysa af 
hólmi núgildandi lög um trúfélög nr. 18/1975.

Frumvarpið var lagt fyrir ldrkjuþing 1999 í samræmi við ákvæði 4, mgr. 23. gr. laga 
um stöðu, stjóm og starfshætti þjóðkirkjunnar rtr. 78/1997 (þjkl). Umsögn kirkjuþings 
fylgir.

Talið er rétt að velcja athygli á eftirtöldu;
1. Heiti frumvarpsins og þar með laganna - ef samþyklct verður - gefur til lcynna að 

það fjalli einvörðungu um skráð trúfélög. Eigi að síður er í 1. gr. frumvarpsins kveðið á 
um Önnur trúfélög en skráð. Jafnframt er fjallað um þjóðldrkjuna t.d. í 9. gr. Hugsanlegt 
er að þetta geti valdið ruglingi. Það kann að virðast óeðlilegt að lagafyrirmæli um úrsögn 
úr þjóðkirkjunni sé að fmna í lögum um skráð trúfélög. Þá þykir rétt að benda á að það er 
e.t.v. ankannalegt að setja efnisákvæði um úrsögn úr þjóðkirkjunni með þeim hætti sem 
gert er, þ.e. sem niðurlag í 2. mgr. 9. gr. sem þar að auki ber fyrirsögnina "Innganga í 
skráð trúfélag".

2. Með því að þrengja gildissvið laga um trúfélög með þeim hætti sem frumvarpið 
gerir ráð fyrir, þ.e. að þau fjalli að meginstefnu til einvörðungu um skráð trúfélög, eru 
felld brott úr lögum þau efnisákvæði núgildandi iaga í I. kafla þeirra (almenn ákvæði um 
trúfélög) sem fjalla um þjóðkirkjuna. Má sem dæmi nefna ákvæði 5. gr. laganna. Verði 
frumvarp þetta að lögum eru nánast engin fyrirmæli í íslenskri löggjöf um það hvernig 
ganga á í þjóðkirkjuna og skrá í þjóðskrá, nema í 3. mgr. 1. gr. fyrrnefhdra þjkl. Sem 
dæmi má nefna aðild barns. Samkvæmt núgildandi lögum er farið eftir sameiginlegu 
trúfélagi foreldra en ella móður. Virðist því þurfa sérstaka skráningu bams í þjóðkirkjuna 
hverju sinni í þjóðskrá á grundvelli 3. mgr. 1. gr. þjkl., verði frumvarpið að lögum.

Beðist er velvirðingar á þeim drætti sem orðið hefur á að svara beiðni háttvirtrar 
allsherjamefndar.
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F R U M V A R P

til laga um skráð trúfélög.

Flutt af dóms- og kirkj uinálaráðherra.

Frsm. Hjalti Zóphóníasson.

Nefndarálit

um frumvarp til laga um skráð trúfélög.

Frá löggjafamefnd.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund biskup íslands og 
vígslubiskupa, svo og forseta guðfræðideildar. Nefndin mælir með samþylckt 
frumvarpsins samkvæmt tillögu að ályktun á þingskjali nr. 43.

Nefndin leggur til að skýrt komi fram að lögin gildi ekki um þjóðkirkjuna nema 
það sé sérstaklega tekið fram.

Nefndin telur ekki rétt að setja skilyrði um hámarksaldur, eins og lagt er til í 
frumvarpinu. íslensk löggjöf hefur að geyma sérstök úrræði ef ellimæði veikir huga og 
hönd. Nefndin leggur því til að niðurlag ákvæðis 1. mgr. 7. gr. um hámarksaldur falli 
brott.

Nefndin telur að skýrt þurfi að koma fram að sóknarprestar þjóðkirkjunnar séu 
forstöðumenn trúfélaga í skilningi frumvarpsins. Nefndin telur nauðsynlegt að 
persónulegur vilji manns ráði ákvörðun hans um úrsögn úr trúfélagi en ætla má að 
áhrifavald forstöðumanns kunni að hindra úrsögn, verði það fyrirkomulag tekið upp sem 
þetta ákvæði frumvarpsins gerir ráð fyrír.

Kirkjuþingi, 15. október 1999.

sr. Geir Waage. sr. Dalla Þórðardóttir. Hallgrímur Magnússon.
form.

sr. Jakob Ág. Hjálmarsson. Ólafur Eggertsson. Magnús Stefánsson.
frsm.

sr. Pétur Þórarinsson.



15. mál. 31.K1RKJUÞ1NG. 1999. Þski. 15.

Þskj. 43

Þingsályktun

um frumvarp til laga um slcráð trúfélög.

Frá löggjafarnefnd.

Kirkjuþing mælir með samþykkt frumvarps um skráð trúfélög með eftirfarandi 
breytingum:

1. Við 1. gr. bætist ný 1. mgr. svohljóðandi:
LÖg þessi gilda ekki um þjóðkirkjuna, nema sérstaldega sé um það mælt í 

einstökum ákvæöum laganna.
Ákvæði 1. mgr. í frumvarpinu verði samkvæmt þessu 2. mgr.5 2.mgr. verði 3. mgr. 

og 3. mgr. verði 4. mgr.

2. 1. mgr. 7. gr. orðist svo.
Forstöðumaður skráðs trúfélags skal ekki vera yngri en 25 ára.

3. 8. gr. breytist sem hér segir:
Ákvæði 2. mgr. orðist svo: Barn skal frá fæðingu talið tilheyra sama trúfélagi og 

móðir þess.
Ákvæði 4. mgr. orðist svo: Hafi forsjá barns verið falin öðrum en foreldrum á 

grundvelli barnavemdarlaga tekur sá eöa þeir sem fara með forsjána ákvörðun um 
imigöngu þess eða úrsögn úr skráðu trúfélagi.

4. 9. gr. breytist sem hér segir:
2. ml. 1. mgr. orðist svo: Forstöðumaður er í hlut á, í þjóðkirkjunni hlutaðeigandi 

sóknarprestur, skal gæta þess að skilyrðum laga sé fullnægt og að sá sem leitar 
inngöngu, heyri ekki samtímis til öðru slaáðu trúfélagi eða þjóðkirkjunni.

2. mgr. orðist því svo: Ursögn úr skráðu trúfélagi eða þjóðkirkjunni skal beint 
skriflega eða með persónulegri tilkynningu til þjóðskrár sem sendir tilkynningu til 
forstöðumanns er í hlut á, í þjöðkirkjunni hlutaðeigandi sóknarprests.

Tillagan samþykkt samhljóða.


