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Umsögn vegna frumvarpstil laga um breytingu á lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu nr. 36/1993, 
með síðari breytingum.

Innihald bréfs:

1. Leiðrétt (orðmyndir) umsögn Siðmenntar (5 síður)

Til útskýringar

Umsögn Siðmenntar var send nefndarsviði alþingis þann 10. mars síðastliðinn. Með því fylgdi eitt fylgiskal þar 
sem útskýrt var að félagið væri að fá álit íslenskufræðings hjá íslenskri málstöð vegna spurninga um hvora 
orðmyndina ætti að nota varðandi „lífsskoðunarfélag" eða „lífsskoðanafélag". Færa mátti rök með báðum 
orðmyndunum en niðustaðan var sú að sú orðmynd sem fylgdi betur íslenskri málhefð væri 
„lífsskoðunarfélag". Félagið sendir þú umsögnina með breytingu á þessu.

Jafnframt var því breytt að þar sem stóð „trú- og lífsskoðunarfélög" er nú ritað „trúfélög og veraldleg 
lífsskoðunarfélög". Þetta er gert til að fyrirbyggja misskilning á skilgreiningu hugtaksins „lífsskoðunarfélag" þar 
sem það nær yfir bæði trúarleg og veraldleg félög. Samheiti trúarlegra lífsskoðunarfélaga er „trúfélög" en það 
vantar samheiti yfir veraldleg lífsskoðunarfélög í íslenskt mál. Á meðan svo er, verður áfram skrifað saman 
„veraldleg lífsskoðunarfélög" til aðgreiningar frá trúfélögum.
Að öðru leyti er umsögnin algerlega óbreytt að efnisinnihaldi og skoðast í raun hin sama tillaga og var send inn 
þann 10. mars síðastliðinn innan leyfðra tímamarka.

Þetta er hér sent rafrænt en ef nefndarsviðið óskar eftir útprentuðu eintaki í pósti, þá vinsamlegast látið 
undirritaðann vita.

Virðingarfyllst,
F.h. stjórnar Siðmenntar

Svanur Sigurbjörnsson, meðstjórnandi

s: 896 3465, sidmennt@sidmennt.is
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SIÐMENNT

Til Allsherjarnefndar Alþingis 10. mars 2008

Umsögn Siðmenntar, félags siðrænna húmanista á íslandi, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, nr 36/1993, með síðari breytingum.

Kæru nefndarmenn

Almennt séð er það álit stjórnar Siðmenntar að frumvarpið sé vel unnið og það feli í sér talsverða framför á 
lögunum frá 1993. í frumvarpinu er tekið meira tillit til þess fólks sem tilheyrir ekki Þjóðkirkjunni og því meira 
jafnræðis gætt. Þá er til bóta að skilgreint er í frumvarpinu hvað telst til útfara. Einnig er lofsvert að rýmka eigi 
möguleika fólks til að ráðstafa ösku hins látna í tilviki bálfarar.

í umsögn Siðmenntar eru þessi atriði tekin til umfjöllunar og miðast tillögur félagsins að því að lögin hefti enn 
síður valfrelsi fólks (t.d. varðandi ráðstöfun ösku) og komi betur til móts við þarfir trúlausra borgara og 
veraldlegra lífsskoðunarfélaga (eins og Siðmennt) sem bjóða uppá þjónustu við útfarir eftir í samræmi við sínar 
hefðir. í því sambandi þarf að setja inn í lögin orðið lífsskoðunarfélög og gera greinamun á trúarlegum, 
veraldlegum og borgaralegum útförum.

Hugtakið llfsskoðunarfélög er samheiti yfir þau félög, trúarleg eða veraldleg sem fjalla um siðferði, 
heimsmyndina (hvaðan komum við? hverju eigum við að trúa?) og veita þjónustu við félagslegar athafnir 
fjölskyldna. Hugtakið er samsvarandi við það sem erlendis er kallað life stance organizations.
Uppsetning umsagnarinnar byggir á sömu greinaskipan og er í frumvarpinu utan þess að umfjöllun um heiti 
laganna er tekin fyrir fyrst. Tillögur að texta viðkomandi lagagreinar er sýndur innfelldur og breytingar eða 
viðbætur sýndar í breiðletri. Úrfellingar á texta eru ekki sýndar sérstaklega en í slíku tilviki er viðkomandi 
lagagrein rituð í heild sinni.

Heiti laeanna

Það þarf að bæta við orðinu „grafreiti" í heiti laganna því í hugum þeirra sem eru ekki í trú- eða 
lífsskoðunarfélagi sem sækir „kirkjur" er lík greftrað í grafreit, ekki kirkjugarði, þó svo tæknilega séð verði 
grafreiturinn innan svæðis kirkjugarðs eða á svæði við hlið hans. Lagakaflinn ætti því að heita:

Lög um kirkjugarða, grafreiti, greftrun og líkbrennslu.

Þessi breyting yrði einnig í samræmi við það sem á að verða 9 gr. laganna í kafla IV þar sem segir:

[bls 2,7. gr. b. (9. gr.)] „Búa ber um öskuna í þar til gerðum duftkerum sem skylt er að varðveita í kirkjugarði 
eða löggiltum grafreit,..."

Samkvæmt 30. grein frumvarpsins er þessi sama breyting á heiti laganna lögð til og er Siðmennt því þá 
sammála, þó ástæða félagsins sé til viðbótar þeirri sem getið er í kaflanum „Athugasemdir við lagafrumvarp 
þetta" þar sem segir

„1. Lagt er til að að heiti laganna verði breytt þannig að orðið „grafreitur" komi þar fyrir. Kirkjugarðar eru 
einungis garðar þar sem kirkju er að finna, en oft hagar þannig til að grafreitir eru fjarri sjálfri kirkjunni, í 
sjálfstæðum görðum."
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3- gr-
í stað orðisins trúfélögum..." í 2. setningu greinarinnar skal standa „trú- og lífsskoðunarfélögum" þannig að í 
heild hljóði setningin:

Þó skal heimilt að veita einstökum trúfélögum og veraldlegum lífsskoðunarfélögum leyfi til að búa lík 
til greftrunar innan sinna vébanda samkvæmt eigin hefðum, enda samrýmist það lögum og góðum 
siðum.

Rökstuðningur: Trúfélög eru ekki þau einu lífsskoðunarfélög (life stance organizations) sem koma að 
undirbúningi og stjórnun útfara. Siðmennt er nú að fara af stað með faglega þjónustu í þessum efnum (ráðgjöf 
og athafnastjórnun) sem húmanistar og trúlaust fólk mun færa sér í nyt í vaxandi mæli á næstu árum. Um 1/5 
hluti þjóðarinnar er „ekki trúaðir" skv. gildri skoðanakönnun Gallups árið 2004 og það væri í hróplegu 
ósamræmi og mikið óréttlæti að gera ekki ráð fyrir þessum hópi fólks í lögunum. Það er tekið tillit til trúlausra 
í öðrum greinum laganna þegar talað er um „óvígða reiti" og í samræmi við það eiga aðrar greinar laganna að 
taka tillit til þeirra.

5-gr.

í 5. gr. þarf að bæta við „ ... lífsskoðunarfélög" ítveimur setningum þannig að greinin hljóði:

Með kirkjugörðum eða ... sbr 7. gr.

Þar sem þörf krefur er heimilt að afmarka sérstaka reiti fyrir mismunandi trúarbrögð og einnig óvígðan 
reit fyrir veraldleg lífsskoðunarfélög.

í nýjum kirkjugörðum er skylt að gera ráð fyrir óvígðum reit og sérstökum reitum fyrir önnur 
trúarbrögð og lífsskoðunarfélög en kristin.

Reyndar má setja spurningu við orðalagið „Þar sem þörf krefur er heimilt..." þar sem það gerir þörfina á 
afmörkun reita fyrir aðra en kristna að einhverju túlkunaratriði þeirra sem stýra grafreitunum.

7, gr.

7. gr. d .( ll. gr.)

Greinin byrjar á: „Dóms og kirkjumálaráðherra getur heimilað, samkvæmt nánari reglum er hann setur að ösku 
verði dreift yfir öræfi eða sjó, enda liggi fyrir ótvíræð ósk hins látna þar að lútandi."
Siðmennt finnst óréttmætt að þessi máti á dreifingu öskunnar sé settur undir sérstakt leyfi ráðherra sem getur 
með eigin valdi sett sérstakar reglur þar um. Þessi leið ætti að vera jafn rétthá þeirri að greftra öskuna í 
grafreit eða kirkjugarð. Við leggjum því til að greinin hljóði einfaldlega svo:

Heimilt er að ösku látinnar manneskju verði dreift yfir öræfi eða sjó, í samræmi við óskir hins látna 
þar að lútandi.

Þá segir í greininni: „Óheimilt er að dreifa ösku látins manns á fleiri en einn stað sem og að merkja 
dreifingarstað."

Siðmennt sér ekki meinbug á því að dreifa öskunni á fleiri en einn stað hafi það verið ósk hins látna. Nýverið 
lést íslendingur í Ástralíu og hafði óskað þess að ösku hans yrði skipt á milli landanna enda átti hann kæra að í 
báðum löndum. Það var gert enda skiljanleg persónuleg ósk. í þessu tilviki er hægt að merkja gröfina í báðum 
löndum en sé um tvo staði í sama landi að ræða er rétt að merkingin sé aðeins á einum stað ef um löggiltan 
grafreit eða kirkjugarð sé að ræða. Siðmennt leggur því til eftirfarandi setningu í staðinn:

SIÐMENNT - Fólag siðrænna húmanísta á isiandi bls 2

http://www.sidmennt.is
mailto:sidmennt@sidmennt.is


S I Ð M E N N T www.sidmennt.is
sidmennt@sidmennt.is

Heimilt er að dreifa ösku iátinnar manneskju á fleiri en einn stað liggi fyrir ótvíræð ósk hins látna þar 
að lútandi, en einungis merkja gröf á einum löggiltum grafreit innanlands. Merkingar við 
dreifingarstað í óbyggðum eða á sjó eru ekki heimilar.

Siðmennt sér ekki meinbug á því að aðstandandi hins látna fái að geyma duftker á sinni einkalóð eða 
einkahíbýlum liggi fyrir ótviræð ósk hins látna um slíkt. Þar sem hér yrði askan í vörslu ákveðinnar manneskju í 
stað þess að liggja í jörðu eða sjó þar sem allir hafa jafnan aðgang að, er rétt að þessi ráðstöfun krefjist 
undanþágu ráðherra. Aska látinnar manneskju ber ekki með sér sýkingarhættu og er ekki mengandi svo 
nokkrum stafi hætta af. Þessi ráðstöfun kann að hljóma sérkennileg eða jafnvel ógeðfelld í hugum sumra, en 
ef að hún skaðar engann og er samkvæmt vilja hins látna (og væntanlega ættingjans sem öskuna fær) þá er 
erfitt að finna góð rök gegn henni. Lög eiga ekki að banna eða hefta frelsi fólks að óþörfu. Þetta myndi hljóða 
svo:

Dóms- og kirkjumálaráðherra getur heimilað að aska látinnar manneskju fái að vera í vörslu eins 
ákveðins ættingja eða aðstandanda hins látna, enda liggi fyrir ótvíræð ósk hins látna þar að lútandi.

Þar tii úrskurður fæst skai askan vera í vörslu líkhúss. Ákvörðun um ráðstöfun um ösku hins látna 
verður að liggja fyrir innan sex mánaða þar sem ekki er heimilt að geyma hana iengur í líkhúsi. 
Óráðstafaðri ösku manns verður fargað að þeim tíma liðnum.

Samkvæmt tillögu Siðmenntar hljóðar því 7. gr. d. (ll.gr.) svo í heild sinni:

Heimilt er að ösku látinnar manneskju verði dreift yfir öræfi eða sjó, í samræmi við óskir hins látna 
þar að lútandi.

Heimilt er að dreifa ösku látinnar manneskju á fleiri en einn stað liggi fyrir ótvíræð ósk hins látna þar 
að iútandi, en einungis merkja gröf á einum löggiltum grafreit innanlands. Merkingar við 
dreifingarstað í óbyggðum eða á sjó eru ekki heimilar. Duftker sem ætluð eru til dreifingar ösku 
skuiu vera úr forgengilegu efni og brennd strax að lokinni dreifingu.

Dóms- og kirkjumálaráðherra getur heimilað að aska látinnar manneskju fái að vera í vörslu eins 
ákveðins ættingja eða aðstandanda hins látna, enda liggi fyrir ótvíræð ósk hins látna þar að lútandi.

Þar til ákvörðun fæst skal askan vera í vörslu líkhúss. Ákvörðun um ráðstöfun um ösku hins látna 
verður að liggja fyrir innan sex mánaða þar sem ekki er heimilt að geyma hana lengur í líkhúsi. 
Óráðstafaðri ösku manns verður fargað að þeim tíma liðnum.
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7. gr. e. (12. gr.)

Þessi grein í frumvarpinu er miðuð að trúfélögum og óháðum borgurum eingöngu og samræmist því ekki 
jafnrétti lífsskoðunarfélaga og skilur trúlaus lífsskoðunarfélög útundan. Það gengur ekki og því leggur 
Siðmennt til að greinin hljóði eftirfarandi:

Með útför í lögum þessum er átt við:

a. Helgiathöfn, sem lýtur hefð og siðum trúfélags og prestur eða forstöðumaður trúfélags annast,

b. Veraldleg kveðjuathöfn sem athafnarstjóri eða forstöðumaður veraldlegs lífsskoðunarfélags 
annast samkvæmt hefðum þess og siðum.

c. Borgaraleg athöfn sem aðstandendur hins látna annast, óháð trúfélögum eða veraldlegum 
lífsskoðunarfélögum og getur haft veraldlegt og/eða trúarlegt innihald.

Skal farið að vilja hins látna, hafi hann náð 16 ára aldri, um það hvort útförin eigi að vera innan 
vébanda trúarlegs eða veraldlegs lífsskoðunarfélags eða borgaraleg. Ef vilji hans liggur ekki fyrir skal 
tekið tillit til óska aðstandenda hans, sbr. 2. gr. Ekki er skylt að hafa útfararathöfn áður en lík er borið 
til grafar eða aska þess grafin eða dreift á heimiluðum stað.

Rökstuðningur:

Varðandi b-lið: Siðmennt er nú í vor að setja á laggirnar faglega þjónustu við athafnir fjölskyldunnar og kallast 
ígildi prests við athafnir á vegum félagsins, athafnarstjóri (enska: celebrant, officiant). Þetta er starfsemi og 
þjónusta sem verður hluti af íslenskum veruleika og því ástæða til að lögin nái yfir hana. Eins og er, er 
Siðmennt eina veraldlega lífsskoðunarfélagið á íslandi en það gæti breyst og því er rétt að lögin orði þetta á 
almennum nótum.

Varðandi orðin veraldlegur eða borgaralegur og notkun þeirra: Veraldlegur á við athafnir sem eru óháðar eða 
aðskildar trú eða trúarbrögðum, en hinsvegar borgaralegur á við um athöfn sem er fyrst og fremst í höndum 
borgaranna sjálfra (óháð lífsskoðunarfélögum) eða með beinni þátttöku borgaralegs embættismanns eins og 
t.d. borgaraleg gifting hjá sýslumanni. Utan laganna gæti veraldlegum athöfnum svo nánar verið lýst sem 
húmanískum, líkt og trúarlegum athöfnum sem kristnum eða kaþólskum.

Ástæða þess að Siðmennt tiltekur 16 ára aldur er sú að samkvæmt 8. grein núverandi laga um skráð trúfélög 
má manneskja skrá sig í trúfélag (eða úr því) 16 ára að aldri. Það yrði því ekki sæmræmi í lögum eða réttindum 
ef það má skrá sig í trúfélag en ekki ákvarða um hvort að maður verði jarðaður í umsjón þess 16-17 ára gamall. 
Á móti kemur að sjálfræði miðast við 18 ára aldur og því er spurning hvort viturlega sé að breyta grein 8 í 
lögum um skráð trúfélög til 18 ára aldurs. Þeim lögum þarf reyndar að breyta talsvert að öðru leyti þar sem 
veraldlegra lífsskoðunarfélaga er ekki getið í þeim.

7. gr. f. (13. gr.)

„Á eftir útför..." Samkvæmt breytingartillögu Siðmenntar í f. (11. gr.) myndi bætast við (feitletrað):

Á eftir útför... eða öskunni er dreift eða geymd í vörslu aðstandanda, sbr 11. gr.
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7-gr. h (15. gr.)

„Dóms- og kirkjumálaráðuneytið hefur eftirlit..." Samkvæmt breytingartillögu Siðmenntar í lið e. (12. gr.), um 
að einnig séu tilteknir athafnarstjórar veraldlegra lífsskoðunarfélaga leggur Siðmennt til eftirfarandi viðbót 
(breiðletruð):

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið hefur eftirlit..., prestar, athafnarstjórar, forstöðumenn skráðra 
trúféiaga og veraldlegra lífsskoðunarfélaga, starfsmenn útfararþjónustu,... og tónlistarfólk.

9- «r.

í samræmi við þá kröfu að ekki sé aðeins minnst á kirkjugarða þarf að bæta inní eftirfarandi (feitletrað):

1. mgr. 12. gr. laganna, er verður 20. gr., orðast svo:

Skylt er sveitarfélagi að láta ókeypis í té hæfilegt kirkjugarðsstæði og svæðl fyrir óvígða grafreiti, svo 
og efni í ..., þó þannig... sem kirkjugarðar og grafreltlr standa. Nú hafa ... sameiginlegan kirkjugarð og 
grafreiti og skal þá... fyrir sig.

13. gr. (verður 26. gr.:)

Siðmennt tekur undir setninguna „Hringja má klukku í sáluhliði þótt útförin sé borgaraleg". Það mætti bæta 
við „...eða veraldleg." í samræmi við heimildir veraldlegra lífsskoðunarfélaga til að sjá um útfarir. Ekki er víst 
að veraldleg útför notist við klukknahljóm en Siðmennt sér ekki meinbug á því ef hinn látni eða aðstandendur 
óska þess. Þetta hlýtur þó að ákvarðast af því hvort að klukkurnar eru eign tiltekins trúfélags eða 
sveitarfélagsins þar sem í fyrra tilvikinu væri notkunin háð leyfi viðkomandi trúfélags og ekki hægt að setja 
reglur um hana í lögum.

10. mars 2008

Bestu þakkir

F.h. stjórnar Siðmenntar

Svanur Sigurbjörnsson, stjórnarmaður 
Sími: 896 3465, sidmennt@sidmennt.is

Upplýsingar má einnig fá hjá:

Sigurði Hólm Gunnarssyni, meðstjórnanda -  síma: 898 7585, sidmennt@sidmennt.is
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