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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um mannanöfn, 161. mál, 151. löggjafarþing 2020-2021

Samkvæmt 3. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar eru takmarkanir á rétti manna til einkalífs aðeins 
heimilaðar ef þær miðast að því markmiði að vernda rétt annarra. Mannréttindadómstóll Evrópu 
hefur talið að réttur til nafns njóti verndar 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu um friðhelgi einkalífs 
og skuli stjórnvöld ekki ganga á þann rétt nema nauðsyn ber til vegna réttinda annarra. Í dómum 
Mannréttindadómstóls Evrópu hefur verið litið svo á að takmarkanir sem lúta að vernd tungumálsins 
eða venjum um nafngjafir í tilteknum ríkjum verði réttlættar á þeim grundvelli að þær feli í sér vernd 
á réttindum annarra.1

Enda þótt nöfn séu í grundvallaratriðum einkamálefni þeirra sem bera þau er mikilvægt fyrir 
samfélagið að nöfn séu notuð á skilvirkan hátt í samskiptum við hið opinbera og manna á milli. Ef 
einstaklingum er í sjálfsvald sett hvernig þeir rita nöfn sín getur það komið niður á skilvirkni í 
samskiptum. Íslensk málnefnd semur íslenskar ritreglur sem gilda m.a. um stafsetningarkennslu í 
skólum, sbr. lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011. Þær ritreglur gilda ekki 
síður um rithátt mannanafna en t.d. örnefna eða íslenskra orða almennt. Í 1. mgr 3. gr. frv. til laga um 
mannanöfn er lagt til að hefðbundinn rithátt nafna megi að jafnaði ekki afbaka. Hér er bent á að 
orðalagið aðjafnaði er matskennt og vart skýrara en hugtakið hefð í 5. og 6. gr. laga um mannanöfn 
nr. 45/1996. Slíkt orðalag gæti kallað á einhvers konar úrskurð og þá þyrfti að hafa viðmið.

Nöfn hafa menningarlegt gildi vegna atriða sem snúa að vernd tungumálsins og vegna hefða sem 
myndast hafa um nafngjöf. Mikilvægt er að íslensk mannanafnahefð leggist ekki af og æskilegt væri 
að frumvarpið styddi íslenska mannanafnahefð.

1 Sjá t.d. dóm mannréttindadómstóls Evrópu í máli Bulgakov gegn Úkraínu frá 11. september 2007, mál nr. 
5989400, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-82241%22]}
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