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Umsögn um frumvarp til laga um um mannanöfn, frá dómsmálaráðherra Áslaugu Örnu 
Sigurbjörnsdóttur.

Það er einstakt fagnaðarefni að dómsmálaráðherra leggi fram nýtt frumvarp til lögfestingar um nýja 
heildarlöggjöf um mannanöfn. Það er ekki síður fagnaðarefni að núverandi lög nr. 45/1996, um sama 
efni, munu með samþykki þessa frumvarps falla úr gildi. Frumvarpið ber með sér nýja vinda og 
frjálslegri hugsun en tíðkast hefur um persónuleg nöfn hvort heldur eiginnöfn eða kenninöfn. Það er 
mikið fagnaðarefni að ekki er lengur gengið útfrá því sem sjálfsögðum hlut að fólk sé dregið í dilka - 
eftir stétt eða menningarlegum uppruna -  líkt og gert er í núgildandi lögum. Að leiðarljósi í nýja 
frumvarpinu eru jöfnuður og lýðfrelsi fremur en forræðisshyggja, valdboð og mismunun.

Í greinargerð með frumvarpinu segir m.a: Markmiðið með frumvarpinu er að einfalda reglur um 
mannanöfn og afnema eins og unnt er þær takmarkanir sem eru í dag á skráningu nafna, bæði eiginnafna 
og kenninafna, og auka heimildir til nafnbreytinga. Með því er reynt að tryggja sem best rétt fólks til að 
ráða sjálft nöfnum sínum og barna sinna. Er þannig leitast við að aðlaga lögin betur að ríkjandi 
viðhorfum og aðstæðum í þjóðfélaginu í dag. Þá miðar frumvarpið einnig að því að jafna rétt manna til 
notkunar nafna en sumir telja núgildandi lög fela í sér ákveðna mismunun á rétti til nafns, einkum þegar 
kemur að upptöku ættarnafna.“

Líkt og bent er á í greinargerðinni eru núgildandi lög um mannanöfn, mjög umdeild. Gagnrýnin hefur 
m.a. beinst að lögbundnum afskiptum mannanafnanefndar um nafngiftir eiginnafns, sem og banni við 
upptöku nýrra ættarnafna og heimild útvalinna til að bera þau. Núgildandi lög fela í sér mismunun á 
fólki eftir uppruna og ætt og það samrýmist ekki ríkjandi hugmyndum um jafnræði borgaranna.

Núverandi lög um mannanöfn nr. 45/1996 einkennast að mínum dómi því miður a f  öfgafullri mállegri 
þjóðernishyggju, forræðishyggju og ríkisafskiptum, sem endurspegla afdönkuð og ólýðræðisleg 
viðhorf. Fólk kann að hafa ólíkar skoðanir á mikilvægi slíkrar íhlutunar, sem kemur fram í núgildandi 
lögum en það sem er öllu alvarlegra er að núverandi mannanafnalög brjóta hreinlega í bága við 65. gr., 
VII. kafla Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, (með síðari breytingum) en þar segir: Allir 
skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 
þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu 
njóta jafns réttar í hvívetna.“ Núgildandi lög mismuna fólki á alla kanta, aðeins útvaldir mega bera 
ættarnöfn, sum eiginnöfn eru bönnuð vegna þess að þau falla ekki að íslenskri málhefð eða vegna 
„óíslenskulegrar“ stafsetningar jafnvel þó þau hafi tíðkast áður og fyrr. Óþarfi er að tíunda þau 
fjölmörgu dæmi, sem hægt væri að taka þessu til sönnunar enda er slíkri mismunun eytt með nýju 
frumvarpi. Það er mikið gleðiefni og ýtir undir raunverulegt jafnræði borgaranna.

Þó, ef til vill sé óþarfi að rökstyðja þær breytingar, sem nýja frumvarpið felur í sér fram yfir það sem 
gert er í greinargerð með frumvarpinu, get ég ekki látið það ógert. Stafar það fyrst og fremst af ósátt 
minni við núverandi lög um mannanöfn.

Lög nr. 45/1996 mismuna borgurum lýðveldisins og tekur mismununin bæði til eiginnafna og 
eftirnafna/kenninafna. Henni hefur meðal annars verið viðhaldið með boðum og bönnum



Mannanafnanefndar og umdeildum úrskurðum hennar. Það er einstakt fagnaðarefni að sjá að hlutverki 
þeirrar nefndar er að fullu lokið verði frumvarpið að lögum.

Val á eiginnöfnum skv. núgildandi lögum er takmarkað við samþykki Mannanafnanefndar og nöfnin 
verða að falla að íslenskri málhefð. Slík ákvæði mismuna borgurum landsins m.a. öllu fólki a f erlendum 
uppruna, sem vill gefa börnum sínum nöfn úr sinni eigin menningu og málsamfélagi, nöfn sem þeim 
eru kær og geta eðli málsins samkvæmt ekki uppfyllt þessi skilyrði (núgildandi lög kveða á um að börn 
sem eru fædd á Íslandi og eiga innflytjendur að foreldri verði að bera eitt íslenskt nafn). Fjöldi fólks af 
erlendum uppruna sem sest hefur að í íslensku samfélagi er nú ríflega sextíu þúsund (október 2020). 
Íslenskt samfélag verður sífellt margbreytilegra og það er gjörbreyttur veruleiki frá því sem var þegar 
núverandi lög tóku gildi. Með niðurfellingu mannanafnanefndar fellur mannanafnaskrá niður, sem getið 
er í 22. gr. 1. málsl. í VIII kafla núgildandi laga og foreldrum verður einfaldlega treyst til að finna 
börnum sínum nöfn án afskipta hins opinbera. Fram til þessa hefur löggjafinn ennfemur skipt sér af 
rithætti einstakra nafna og bannað og leyft eftir því sem smekkur nefndarfulltrúa hefur boðið hverju 
sinni. Með lögfestingu nýja frumvarpsins eru öll slík hamlandi ákvæði úr sögunni sem er mjög 
mikilvægt skref í átt að því að viðurkenna mikilvægt birtingarform menningarlegs margbreytileika í 
íslensku samfélagi í verki.

Í nýja frumvarpinu kveður algerlega við nýjan tón hvað varðar eftirnöfh/kenninöfn og aftur er það 
jafnræðissjónarmið, sem ræður ferðinni en ekki elítismi og mismunun líkt og viðgengst í núverandi 
lögum. Að fella úr gildi bann við upptöku nýrra ættarnafna er mjög stórt skref í réttlætisátt og breytingin 
mikið fagnaðarefni.

Sú aldagamla hefð að kenna sig við föður (eða móður) er alls ekki séríslensk hefð eins og stundum er 
látið í veðri, hún tíðkast í mörgum löndum (t.d. Rússlandi, Póllandi ofl.) og er þá notuð ásamt 
ættarnöfhum. Ótti við að hefðin hverfi úr íslenskri menningu ber vott um vantraust á dómgreind fólks 
og veika trú á hefðir. Ólíklegt verður að teljast að þessi hefð líði undir lok þó gefin verði heimild til 
upptöku ættarnafna.

Ættarnöfh, sem Íslendingar hafa borið, eru táknrænn auður (symbolic capital) sem gengið hefur í erfðir 
frá kynslóð til kynslóðar. Lagaleg takmörkun á meðfæddum auði -  úthlutun til fárra útvalinna - er eitt 
argasta dæmið um lögfesta mismunun í íslensku samfélagi og brot á Stjórnarskrá íslenska lýðveldisins. 
Verði nýja frumvarpið að veruleika verður bann við upptöku nýrra ættarnafna, sem verið hefur í gildi 
síðan 1925, fellt niður. Með afnámi núgildandi laga er stigið stórt skref í jafnrétti borgara landsins.

Frumvarpið er ákaflega vel rökstutt, greinargerðin varpar skýru ljósi á sögu mannanafhalaga, sem nú er 
ríflega eitt hundrað ára gömul. Á þeim tíma sem liðinn er hafa orðið grundvallarbreytingar á íslensku 
samfélagi og menningu. Málleg þjóðernishyggja með áherslu á einsleitni í nafngiftum og nafnahefðum 
- sem endurspeglast í núgildandi lögum um mannanöfh - er á undanhaldi en áhersla á viðurkenningu á 
margbreytileika þar sem jafnræði er haft að leiðarljósi er tekið við. Frumvarp dómsmálaráðherra nær 
mjög vel að mæta þessum nýja veruleika og nýju kröfum.

Ég óska dómsmálaráðherra og öðrum flutningsmönnum frumvarpsins allrar velgengni með einlægri 
von um að þverpólitísk sátt náist um að lögfesta frumvarpið.


