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Athugasemd við frumvarp um skráningu trúfélaga og lífsskoðunarfclaga (132. mál 
lagafrumvarp 141. löggjafarþingi 2012— 2013)

Þó svo að við undirritaðir styðjum í megindráttum það frumvarp sem nú liggur fyrir varðandi skráningu trúfélaga 

og lífsskoðunarfélaga gerum við enn alvarlegar athugasemdir við eitt grundvallaratriði í því, þ.e. þá aðgreiningu 

sem þar er gerð á trúfélagi og lífsskoðunarfélagi.

Djúpstæður ágreiningur er um það meðal ólíkra félagasamtaka og hreyfinga hversu þröngt eða vítt beri að 

skilgreina trúarhugtakið og er það meðal helstu viðfangsefna almennra trúarbragðafiræða að greina þann 

ágreining. Þannig kjósa ýmis félög að skilgreina sig sem trúfélög meðan önnur sverja af sér öll trúartengsl og 

kalla sig eingöngu lífsskoðunarfélög enda þótt innan almennra trúarbragðafræða séu þau greind sem trúfélög af 

fjölda trúarbragðafræðinga. Það eru sjálfsögð réttindi viðkomandi félaga að fá að skilgreina sig annað hvort sem 

trúfélög eða lífsskoðunarfélög út frá eigin forsendum. Það er hins vegar ekki hlutverk ríkisvaldsins að festa í lög 

hvernig greina beri á milli slíkra trúfélaga og lífsskoðunarfélaga og skilgreina þar með trúarhugtakið. Þess í stað 

nægir að fram komi í lagatextanum hvaða skilyrði þau félög þurfi að uppíylla til að geta hlotið skráningu sem 

ýmist kjósa að skilgreina sig sem trúfélög eða lífsskoðunarfélög. Þessi skilyrði ættu m.a. að vera þau að félagið 

byggist á lífsskoðunum og siðferðisgildum sem eiga sér sögulegar eða menningarlegar rætur og varða átrúnað, 

trú eða guðleysi og félagið sjái um tilteknar athafnir, svo sem útfarir, giftingar, skímir, nafngjafir og fermingar 

eða aðrar hliðstæðar athafnir. Aðeins þau félög sem uppfylla þessi og önnur tilgreind skilyrði í lagatextanum eiga 

að geta fengið skráningu alls óháð því hvort þau kjósi sjálf að kalla sig trúfélag eða lífsskoðunarfélag. Með 

öðrum orðum þá gerir ríkisvaldið ákveðnar kröfur til þeirra félaga sem hljóta skráningu en það er undir 

félögunum sjálfum komið hvort þau kalli sig trúfélög eða lífsskoðunarfélög.

Hafa ber í huga að öll þau atriði sem tilgreind eru í frumvarpinu sem sérkenni lífsskoðunarfélaga eru einnig 

einkenni trúfélaga út frá forsendum almennra trúarbragðafræða. Færa má rök fyrir því að þær lífsskoðanir sem 

t.d. kristnir eða islamskir trúarhópar aðhyllast séu í grundvallaratriðum veraldleg. Öll trúfélög miða starfsemi 

sína við ákveðin siðferðisgildi og mannrækt. Og öll trúfélög ijalla um siðfræði eða þekkingarfræði með 

skilgreindum hætti. Sú aðgreining sem gerð er milli trúfélaga og lífsskoðunarfélaga í frumvarpinu stenst því ekki 

fræðilega skoðun.

Breytingartillaga okkar að 3. gr. frumvarpsins er eftirfarandi:

3. gr. Almennt skilyrði skráningar.

□ Skilyrði fyrir skráningu félags sem skilgreinir sig sem trúfélag eða lífsskoðunarfélag er að um sé að 

ræða félag sem byggist á lífsskoðunum og siðferðisgildum sem eiga sér sögulegar eða menningarlegar 

rætur og varða átrúnað, trú eða guðleysi.

□ Enn fremur er það skilyrði skráningar trúfélags eða lífsskoðunarfélags að félagið hafi náð fótfestu, 

starfsemi þess sé virk og stöðug, tilgangur þess stríði ekki gegn lögum, góðu siðferði eða allsherjarreglu 

og að í félaginu sé kjami félagsmanna sem tekur þátt í starfsemi þess og styður lífsgildi félagsins í 

samræmi við kenningar þær sem félagið er stofnað um og eiga til sóknar að gjalda hér á landi 

samkvæmt lögum um sóknargjöld o.fl. Þá er það skilyrði að félagið sjái um tilteknar athafnir, svo sem 

útfarir, giftingar, skímir, nafhgjafir og fermingar eða aðrar hliðstæðar athafnir.

Meðfylgjandi eru tvær blaðagreinar sem við höfum skrifað um frumvarpið á ýmsum stigum þess og lagt fram við 

vinnslu þess.

Virðingarfyllst,

Pétur Pétursson
prófessor í kennimannlegri guðfræði og umsjónarmaður almennra trúarbragðafræða við HÍ til fjölda ára 

Bjami Randver Sigurvinsson

stundakennari í almennum trúarbragðafræðum við HI



UMRÆÐAN

Um trúfélög og lffsskoðunarfélög
MCIRGUNR_AÐIT. nMMTUDAGUP 24 MÖVEW8TR 20

Bjami Ramlvt'r SilWÍMwn

Iftir Bjama lLmd- 
er Sinirvinwon og 
‘étiir Pétunwon

A núvorundi log- 
jaíarþingi wrður 
i£t fram frumvarp 
1 htfa ura bre>”t- 
ipar á skráninpu 
nifcla?a þar sem amkvæmt fyrirliggj- 
ndi drönuni vcrtkir 
».a. heimilud j»krán- 
ig 8Tonefndra Hfe- 
koðunarféhiga til 
ifns við trúföÍMtr a í uppfylltum 
U.vum skilyrðum. I>**ssi breyting 
r fyrir löngu orðin timabær og 
or að íugna henni. Kngu að ^íður 
r ástæ ta til að gera ithug&semd 
ið J»að hvcrnijr l:fs5koðunarfclóe 
ru skilgrcind og aígrciml frá tm  
96gum í dröguin fhimvarpvins. 
Öll skráð trúfélog bér á Landi 

iga }>:» l sameiginlegt að (1) 
yggja á siðferði og lifsskoðunum, 
!) tenjpa megi þau við þ*kkt hugf- 
ivníiakprfi i heimsppki og #irt- 
•H’ði, (3) miða dtankemi sina við 
iðfcrðiíigildi og mannrækt, (4) 
igu s r r  Dogulegar eða mcnning* 
rkgar rætur. <5) íjalia um >ið- 
*æði ojr þekkingárfncði mcð 
kveðniim og 'kilgrcindum hsetti. 
») hjóía upp á tilteknar fé- 
igrslegar athafair og (7) vcra lifs • 
koðunarféV)g 

Kkkert af þeasu fe tu r talist aér* 
enm þcirra lífíf koðunarfélaga

P̂ m*Pétarafton
) )  Ástæða er til að gera athugasemd 
við það hvernig lífs- skoðunarfélög eru skil- 
greind og aðgi'eind frá trúfélögum {drögum 
frumvarps (il laga.
>s.*m kjtvsa uð skilgrpina sig nt frá 
hvers kyna trú og trúarsetningum 
á forscndum þröncrar tálkunar a 
trúurhugtakinu. ^rátt íyrir |>etta 
er það að sjálfsögðu fullur réttur 
lifspkoðunarféluga tem  þa) kjósa að aðgreina sig frá hverf k>*ns trú 
f þrcngri «kilningi þeaa hugtaks.

1 trúarbragtafræðv m er það al- gengt sjónarmið að flokka rkuli 
hvers kyns skipul.tg<W hreyf- 
ingar oem truarlegar .«em taka af-

stöðu til trúarkgra viðfangsefna á 
borð við tihriít Guðs og hand- 
anveruleika og tilgang Iffsins í 
þessu sambandi ski|»tir ekki máli 
hvort sú afstaða cr jákvæð. nei 
kvæð eða í formi efatiyggju, að- 
ein« ef viðkoroandi hreyfingar 
taka cmhver? konar afatððu til 
þes«ara viðfangaefna teljaat þær 
sjálfkrafa trúarlegar enda grund- 
vallist afstaðan á forsendum aom 
hvorki verða sannaðar né afsant;- 
aðar með aðferðum raunvíftinda. 
Aí þeim sökum eru samtðk guð- 
levsingja á borð við giðræna húm- 
ariista Hokkuð ?ein truarleg í 
fnpðibókum á borð við Encyelo- 
pedia American Heligions eftir 
handaríska trúarbragðafríeðing- 
inn J.G. Melton en ritverk haræ 
um þe.ísi cfni hafa verið kennH í 
araraðir í trúarbragðafrœðum við 
guðfrffdi- og trúarbragða- 
fra-ðideiW II í. I*ea» eru ltka da-mi 
að siík félög guðle>\«ingja fkil- 
greini sig s*>m trúarl*»g og hafi 
notið þeirra réttimla sem |»vt 
fylgja f cinptokum rikjum Banda- 
ríkjanna 

Trúarbragðafneðin^ar rru  ]*'* 
ckki á cinu máli um það hvcmig 
g kilgrcina beri trúarhugtakið og 
er sömu wgu að 5egja af (jölda 
kreyfinga sera kenndar hafa venð 
rið trúarbröífð í trúarbrajsðafraíð- 
ím. l’annig cru monn ckki a einu 
máli hvort t.d. búddismi. hmdú- 
ismi. jógahreyfingar eða jafnvel 
sjálfur kristindómurinn séu trúar- br6gfl. Nauðtí5>*nlegt er a«l log um

skráningu trúfélaga og lífaakoð- 
unarfólaga taki mið af þc£?um 
mismunandi sjálfsskilningi akiptt- 
lagðra hreyfinga stkrn sækjast »*fV 
ir skraningu hér á landi og þemi 
réttindum sem þvf fylgja.

Siðmennt hefur a.m k. tvis\ar 
ðótt um skrámngu hja nkisvald- 
inu til að öðlast jafna stöðu við 
f kráð trúfélög hcr á landi cn veríð 
hafnuð í bacði skiptin á þcirri for- 
sendu að ekkert í landslögum 
hcimih slíka skráningu lífsskoð- 
unarfélaga yfirlýstra trúlevsingja 
Auðvelt er að sýna frarn á út frá 
forsendurn trúai-bragðafrarða að 
Siðmennt geti fTokkaít sem trú- 
félag emla íiefur huginyndafneðj 
þess félags, sáðnenn húmanismi, 
bapðí sögulegar og menningar- 
legar ra?tur mrðal truarbragða 
mannkyns (»br. t.d. Mclton). Ekk- 
ert í núverandi lógum um skrán- 
ingu trúfélaga ætti heidur að 
Manda í vecri fyrir þvi að Siðmcnnt geti hlíitið skráningu sem trú- 
félag Þaðer aðeins í greinargerð 
mcð lagafrumvarpi mivcrandi 
laga sem fmna má athuga-^emd 
þes.< efniaaðskilgreining hug- 
takains trúfclag rúmi ekki liís- 
gkoðunarfclög sem boði trúleyRÍ 
Kngu að siður eru forda mi f>xir 
þvi a<5 fclög Ecm boði trúleyai i 
einni c*ða annarri mvnd, einkum 
búddí?k, hafi fcngið ."kraningu á 
þcirri forsendu að | au leggi að 
nuiti ýmissa trúarbragðafríeðinga 
stumi á át-rúnað eða trú sem 
ten^ja »egt við trúarbríig^ mann-

kyns íicm eigi eér sngulegar eða 
mcnningarlegar rætur. Enda þót 
það » tti að vera hægðarleikur að 
veita Siðmermt skráningu trú- 
félags hér á landi er sjalfsaiíður 
hlutur að taka tíllit til sjálfsskiln 
ings |)es> félags að þa<' se aðeins 
Ufiskoðunarfclag aðgrcint frá öll 
Kom það íkilgTeinir w?m trí: 

í>ar scrn aðgreimngin núlli trú  
felagu og lífsakoðunarféhigu í 
drogum þess lagafruruvarps seiu 
nú hefur verið kynnt er gölluð or 
ásticða til að ma?la með eftirfar 
andi breytingu þar sern 1. mgr. 3 
gr. núverandi laira hefur verið 
sainefnað viðbét draganna: .Skil 
yrði f>TÍr skráningu trúfélags eð 
liísskoðunarfélags er a<5 um sC ac 
ra*ða félag sem byg-gir á siðfprði 
og lífsskoðunum sem taki skil- 
grcinda afstöðu til trúar og trúar 
seAxringm. I»á er það jafnframt ski 
yrði fyrir skráningu að um sé að 
ræða félag scm miðar starfeemi 
sína við siðferðisgtldi og niann* 
nekt, á M;r sögnlegar eða mcnn- 
inLTarlegar r c tu r  í tniarhrögðuir 
raannkyns eða ððru heimspekilej 
hugm>T;dakerfi og fjallar um sið- 
fru. ði og þekkingaríraðj rneð 
ákvcðnum og skilgrcindum hætti 
Pað er ennfrrmur skilyrði að fr 
lagið bjóði upp ð tilteknar fc- 
laiíslegar athafnir á bt>rð við úl- 
fanr, giftingar. narngjafir osr 
feniúngar."

Kjami Kuncht r or ntnndakoaaui n  
niof  (Vtur cr prðfwsor vi>í III
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Ogmundur Jónasson innan- ríkisráóherra skrifar grein í Fréttablaöiö 25. okt. sl. þar sem 
hann greinir frá því að frumvarp til laga um skráningu trúfélaga og lífsskoóunarfélaga sæti slíkri and- stöðu á Alþingi að ekki hafi nádst 
aó leggja þad fram til atkvæda- greiðslu. Frumvarpið snýst að stórum hluta um að koma á jafn- ræði milli skráðra trúféiaga og 
annarra lífsskoðunarfélaga sem kenna sig við trúleysi. Slíkt frum- varp er fyrir löngu orðið tíma- bært eins og við bentum á í grein 
um drögin að þvi f Morgunblaðinu 24 nóvember 2011 og ber að þakka ögmundi fyrir það hvernig hann hefur fyigt málinu eftir.

En þótt við styðjum frumvarp- ið f megindráttum gerum við enn athugasemdir við þann greinar- mun sem gerður er þar á trúfélög- 
um og iífsskoðunarfélögum. I>ar er
rkillr pAiA f < « »• rlrr^ ninmt f n i fÁl i»nc

félag sem byggist á veraidlegum lífsskoðunum, miðar starfsem i sína vk) ákveðin siðferðisgildi og mannrækt og fjaiiar um siðfræði 
eða þekkingarfræði með skii- greindum hætti41. Ót frá forsend- um almennra trúarbragðafræða er auðveldlega hægt að færa rtík 
fyrir því að þessi aðgreining stand- ist ekki. 011 trúfélög eru lífsskoð- unarfélög. öll miða þau starfsemi sína við ákveðin siðferðisgildi og 
mannrækt og öll fjalla þau um sið- fræði og þekkingarfræði með skil- greindum hætti. I>annig er ekki hægt að halda því fram að þetta 
séu sérkenni félaga sem byggjast á „veraldlegum lífsskoðunum**.I»ar að auki má hæglega færa rök fyrir því út frá viðteknum 
skilgreiningum og flokkunarkerf- um innan almennra trúarbragða- fræða að sú aðgreining milli trúar 
og veraldlegra Ufsskoðana sem gerð er í frumvarpinu standist ekki. I>etta er ekki spurning um hvort um sé að ræða „lífsskoðun- 
arfélög sem ekki aðhyllast trúar- legar kenningar4' eins og segir í athugasemdum innanrikisráðu- neytisins með frumvarpinu, heidur 
hvort um sé að ræða lifsskoðunar- félög sem kjósa að aðgreina sig frá öllu því sem þau sjálf skiigreina sem trúarlegt. Starfsemi, athafn- 
ir og hugmyndafræði Siðmenntar, svo dæmi sé tekið, geta hæglega flokkast sem trúarlegar út frá for- sendum almennra trúarbragða- 
fræða. I>annig býður t.d. félagið
• mn 4 kalnintkqfnir < ÍAnm

ur má rekja sögulegar og menn- ingarlegar rætur félagsins langt aftur í aldir í gegnum m.a. hreyf- ingu unitara. I>að er með ólikind- 
um að umsóknum Siðmenntar um skráningu út frá núgildandi iögum hafi f tvígang verið hafnað. Hins vegar er sjálfsagt mál að taka til- 
lit til þess f nýju lagafrumvarpi að félagið kýs einmitt að aðgreina sig frá trúarhugtakinu.Pau skilyrði fyrir skráningu 
trúfélaga og lffsskoðunarfélaga sem tilgreina þarf í frumvarp- inu þurfa að vera sameiginleg  einkenni þeirra allra, óháð þvf 
hvort þau kjósi á eigin forsend-

það sjónarmið þeirra sem mótuðu núverandi lög frá 1999 um skrán- ingu trúfélaga að sniðganga beri almenna trúarbragðafræði f þess* 
um efnum. Detta er orðað þann- ig „að ekki sé verið að setja fram fræðilega skilgreiningu á hug- takinu trúfélag sem trúarbragða- 
fræðingar séu endilega sammála um, heldur eingöngu verið að setja fram almenn skilyrði sem trúfélag verður að uppfyila til að 
hljóta skráninguM og er tekið fram að það sama gildi þar með um hug- takið lífsskoðunarfélag. Einkenni- legt er að trúarbragðafræðin skuli 
sniðgengin með þessum hætti við

Starfsemi, athafnir og hugmyndafræði 
Sidmenntar, svo dæmi sé tekid, geta 
hæglega flokkast sem trúarlegar út frá 

forsendum almennra tmarbragdafræda.
um að skilgreina sig til tiltekinn- ar trúarhefðar eða frá hvers kyns trú. Allur gangur er á því hvernig truarhugtakið er skilgreint innan 
hinna ýmsu félaga og því er það ekki hlutverk ríkisvaldsins að festa túlkun eins félags umfram annars i lög í eitt skipti fyrir öll á skjön við 
almenna trúarbragðafræöi.Vrandinn við frumvarpið er að það endurspeglar um of sérskiln- ing Siðmenntar á trúarhugtakinu 
án þess að tekið sé tiliit til fræði-
lo r tp n r  n r a i n i n n n r  t r-i»o i 'K r n n A q

gerð frumvarpsins. þvi að fræði- leg greining á þeim grundvallar- hugtökum sem um ræðir hlýtur að skipta máli og auka likurnar á 
ígrundaðri lagasetningu.I>ó svo að endurskoða þurfi frumvarpið f ljósi ofangreindra athugasemda ættu breytingarn- 
ar að vera einfaldar. Mikilvægt er að það sé gert með þeim hætti að sem víðtækust samstaða náist um það. Félög á borð við Siðmennt, 
sem kjósa að aðgreina sig frá trú
( K«^\nn«»i ma«<lrinrr«i K ap r  K n n t n l f  p


