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Umsögn um frumvarp til Iaga um breytingu á lögum um mannanöfn, nr. 45/1996, með
síðari breytingum (mannanafnaneftid, ættamöfn).
Það er fagnaðarefni að þingmenn leggi fram frumvarp tii breytinga á lögum um mannanöfn.
Lögin hafa verið umdeild og ekki að ófyrirsynju. Hafa lögbundin afskipti mannanafnanefndar
um nafngiftir sætt mikilli gagnrýni sem og bann við upptöku nýrra ættamafna. Eins og segir í
greinargerð með frumvarpinu eru meginbreytingamar fólgnar í þvi að lagt er til að
mannanafnanefnd verði 3ögð niður - með niðurfellingu mannanafinanefndar fellur niður
mannanafnaskrá sem getið er i 22. gr. 1. málsl. Ennfremur gerir frumvarpið ráð fyrir að fellt
verði úr gildi núverandi bann við upptöku ættamafna.
Núverandi lög um mannanöfn nr. 45/1996 endurspegla ekki einasta niðumjörvaða
forræðishyggju og ríkisafskipti sem endurspegia afdönkuð og ólýðræðisleg viðhorf heidur
bijóta þau hreinlega i bága við 65. gr., VII. kafla Stjómarskrár lýðveldisins íslands nr.
33/1944, (með síðari breytingum) en þar segir: Allir skulu vera jafnir fyrir Iögum og njóta
mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðemisuppmna, kynþáttar,
litarháttar, efnahags, ættemis og stöðu að öðm leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar i
hvívetna.“
Lög nr. 45/1996 mismuna borgumm lýðveldisins og ber þar hæst ákvæði um kenninöfn, þar
sem aðeins sumum er heimilt að bera ættamöfn en öðmm hreinlega bannað. Með þvi að fella
úr gildi 7. mgr. í 8. gr. „Óheimilt er að taka upp ættarnafn á íslandi“ er tekið skilyrðislaust og
ákveðið skref í lýðræðisátt og mismunun eytt. Lögin eins og þau eru meina upptöku
ættarnafna meðal þeirra sem bera kenninafn sem vísar til eiginnafns föður eða móður
(Jóns/son/dóttir eða Guðrúnar/son/dóttir) en heimila þeim sem bera ættamafn að taka upp
kenninafn sem vísar til eiginnafns fóður eða móður. í sem stystu máli þá leyfist sumum það
sem öðmm er bannað skv, núgildandi lögum, shk mismunun er brot á Stjómarskrá
lýðveldisins.
Breytingamar sem lagðar em til í fmmvarpinu ná þó o f skammt að mínum dómi. Hér vísa ég
fyrst til 5.gr. 1. málsl., sem kveður á um að eiginnafn skuli taka „íslenska eignarfallsendingu
eða hafa unnið sér hefð í íslensku máli. Nafnið má ekki bijóta í bág við íslenskt málkerfí. Það
skal ritað í samræmi við almennar ritreglur íslensks máls nema hefð sé fyrir öðmm rithætti
þess“. Þessi grein hefði betur verið felld út. Nægir hér að benda á til rökstuðnings að
naíhgiftir meðal innílytjenda á íslandi lúta eðli málsins samkvæmt ekki islenskri málfræði
(beyginum) eða rithætti í mörgumt tilvikum. Þetta gildir til dæmis um algeng pólsk nöfn eins
og Pawel, Szymon, Ewa, Elzbieta. Kvenkynsnöfn sem til em í mörgum tungumálum og enda
á „e“, sbr. Anne, Caroline, Diane, eða á bókstafnum „h“ sbr. Sarah, Hannah, Ruth, osfrv.
Ritháttur nafna er oft tilfinningalega mikilvægur og skiptir máli fyrir þann einstakling sem

nafnið ber og fjölskyldur hans/hennar. Afskipti löggjafans af rithætti einstakra nafna er
algerlega til óþurftar.
Varðandi 5.gr. 2. málsl. „Stúlku skal gefa kvenmannsnafn og dreng skal gefa karlmannsnafn“
má benda á að víða erlendis tíðkast að einstaka nöfn eru gild fyrir bæði kynin sbr. nafnið
Dana sem í enskumælandi löndum getur verið hvorttveggja karlmanns- og kvenmannsnafn.
Einnig má benda á að íslensk kvennmannsnöfn eru sum karlkyns sbr. Auður, Ilmur, Blær.
Þennan málslið mætti að ósekju fella úr gildi.
Ennfremur fer betur á að setja 5.gr.3. málsl. og 6 gr. 5.málsl. í eina almenna grein sem kvæði
á um að nafn hvort heldur eiginnafn eða millinafn mætti ekki vera nafnbera til ama.
Varðandi 6.gr. (um millinöfn) fer betur að fella úr gildi alla málsliði nema þann 1.
Rétt er að að fella 9. gr. alla úr gildi. Sú grein ýtir bara undir mismunun, fólki á að vera í
sjálfvald sett hvort það ákveður að taka upp ættamafn maka sins, hvort heldur eiginkonu eða
eiginmanns. Þar á ríkisborgararéttur ekki að vera meginkrítería.
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