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(§>
Siðfræðistofnun Háskóla Íslands

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um skráð trúfélög, nr. 
108 28. desember 1999, með síðari breytingum (lífsskoðunarfélög, aðild 
barna að skráðum trúfélögum og lífsskoðunarfélögum o.fl.)

Þær breytingar sem lagafrumvarpinu er ætlað að ná fram er skýrar og vel 

skilgreindar. Breytingarnar munu jafna stöðu lífsskoðunarfélaga og skráðra 

trúfélaga „á öllum sviðum samfélagsins". Einnig er skýrt að frumvarpið byggir á 

þeirri frumkröfu að allir einstaklingar séu „jafnir að lögum óháð trúar- og 

lífsskoðunum".

Breytingatillögurnar ganga ekki augljóslega á rétt þeirra sem lögin ná nú yfir, þ.e. 

skráð trúfélög. Þá er erfitt að sjá að tillögurnar geri starfsskilyrði skráðra trúfélaga 

erfiðari. Tillögunum er ætlað að jafna stöðu fólks eftir lífsskoðunum þess fremur en 

að skerða réttindi þeirra hópa sem lög um skráð trúfélög hafa náð yfir.

Einnig virðist ljóst að þau félög sem lögin hafa ekki náð til hafa rétt til þess að 

sannfæringu félagsmanna sé sýnd virðing og að þau njóti réttinda og beri skyldur 

til jafns við skráð trúfélög. Ennfremur er mikilvægt að lögin virði rétt þeirra sem 

vilja standa utan allra félaga um trú eða gildi. Lög verða að taka mið af 

samfélagsbreytingum svo lengi sem slíkar breytingar leiða ekki til viðhorfa sem 

annað hvort hafna umburðarlyndi og virðingu eða ganga gegn almennri löggjöf.

Helsta vandamálið við frumvarpið snýr einmitt að þessu atriði um hvers konar 

skoðanir samfélagið á að sætta sig við og samþykkja sem gildar lífsskoðanir. Í 

frumvarpinu er tekið fram að „[s]kilyrði fyrir skráningu lífsskoðunarfélags er að 

um sé að ræða félag sem byggist á siðferði og lífsskoðunum óháð trúarsetningum 

og tengja má við þekkt hugmyndakerfi í heimspeki og siðfræði“. Frekari skilyrði, s.s.
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að félögin miði starfsemi sína við siðferðisgildi og mannrækt og að tilgangur þeirra 

„stríði ekki gegn góðu siðferði“, tengjast þessu fyrsta skilyrði.

Lítil umræða hefur farið fram milli íslenskra heimspekinga hvernig mögulegt sé að 

skera úr um að skoðanir tengist þekktum skoðunum í heimspeki og siðfræði. Það er 

ekki ómögulegt að skera úr um slík tengsl, en það er einkennilegt að setja slík 

skilyrði í lög eins og það liggi ljóst fyrir á hvaða forsendum slíkur úrskurður ætti að 

byggjast. Ennfremur má spyrja með hliðsjón af mikilvægi þessa skilyrðis hvers 

vegna sú nefnd sem skal gefa álit sitt á umsóknum um skráningu á trú- eða 

lífsskoðunarfélagi skuli vera undir formennsku fulltrúa „lagadeildar hér á landi á 

háskólastigi“. Starf nefndarinnar mun að öllum líkindum einkum snúa að mati á því 

hversu vel má tengja lífsskoðanir félaga við þekkta heimspeki og siðfræði og því 

komi til álita að fulltrúi Sagnfræði- og heimspekideildar Háskóla Íslands veiti 

nefndinni forstöðu og hafi tvöfalt atkvæðavægi þegar atkvæði nefndarmanna falla 

jafnt.

Virðingarfyllst,

Vilhjálmur Árnason

Varaforseti Sagnfræði- og heimspekideildar 
Formaður stjórnar Siðfræðistofnunar
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