
Til háttvirtrar Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis.

Hér að neðan er umsögn mín um frumvarp til laga um mannanöfn, 161. mál.

Þótt frumvarpið víkki að miklu leyti heimildir til nafngjafar vekur það einnig upp ný álitamál, sem sum 
eru málfræðilegs eðlis. Mér þykir líka nauðsynlegt að öll ný nöfn gangi í gegnum sama ferli og að 
tryggt sé að þau séu tekin fyrir af þar til hæfum sérfræðingum, en ekki bara þeim sem kann að vinna 
við skráningu hverju sinni, því að ekki þarf aðeins að leysa úr þekktum vandamálum, heldur einnig 
greina hvort nokkurt vandamál sé með nafnið. Þjóðskrá ætti að geta leyst úr sumum atriðum án 
utanaðkomandi álitsgjafar, t.d. hvort maður hafi rétt til tiltekins ættarnafns, en ekki öðrum, t.d. 
greint muninn á afbökun nafns eða nýju nafni eða hvort hægt sé að bera nafn fram. Ekkert er í sjálfu 
sér að því að Árnastofnun komi þar að í stað Mannanafnanefndar, en það þarf að tryggja að öll 
málfræðileg álitamál komist þangað til skoðunar áður en nöfn eru skráð í þjóðskrá og að sérfræðiálit 
bindi Þjóðskrá Íslands svo jafnræðis sé gætt og ekki sé farið á svig við ákvæði laganna, t.d. vegna 
þrýstings frá umsækjendum/tilkynnendum. Komið gæti til greina að hafa ítarlegri skoðun 
sérfræðinga (e.t.v. fleiri sérfræðinga en annars) þegar máli er skotið til ráðuneytisins. Eins þarf að 
tryggja að önnur álitamál, t.d. hvort nafn geti verið nafnbera til ama eða hvort það sé óhæft til 
opinberrar notkunar, séu örugglega tekin fyrir af þar til bærum stofnunum, en að það farist ekki fyrir 
vegna flýtis eða eftirtektarleysis eða vegna vanþekkingar á einhverju samfélagslegu málefni, sem 
getur auðveldlega gerst ef einn starfsmaður er að fara yfir og samþykkja skráningu nafna. Einnig 
finnst mér þurfa að vera um það fjallað í lögunum til hvaða aðgerða skuli gripið þegar óleyfileg 
skráning nafns uppgötvast eftir á, til að koma sem best í veg fyrir að mistök skapi hefð.
Í lögin vantar líka sérákvæði um meðferð millinafna (sem nú eru felld úr mannanafnalögum) hjá þeim 
sem nú bera þau og hvernig/hvort má breyta þeim í ættarnöfn.

E.t.v. væri líka ráðlegt að hafa sérstök ákvæði um áhrif nafnbreytingar manns (einkum íslensks 
ríkisborgara) erlendis á skráningu hérlendis. Sumir gætu hafa ætlað að breyta nafni sínu alfarið en 
gert það meðan þeir voru erlendis, en aðrir tekið upp þægilegra nafn til notkunar í öðru landi án þess 
að ætla endilega að breyta nafni sínu hér.

Einnig væri gott að hafa um það ákvæði að leitast skuli við að skrá íslensk nöfn t.d. barna Íslendinga 
sem eru fædd erlendis með réttum hætti í stað þess að taka þau beint upp úr erlendum skilríkjum 
þar sem þau hafa verið afbökuð -  þá ætti Þjóðskrá Íslands að hafa frumkvæði og hafa samband við 
viðkomandi um skráninguna til að ganga úr skugga um að allt sé rétt. E.t.v. má kveða á um þetta í 
reglugerð skv. 8 gr.

1. og 2. gr.:
Hér vantar kröfu um að hver maður (líka fullorðnir) hafi nafn og láti skrá það í þjóðskrá, sé það ekki 
skráð.

3. gr.:
Hér hefði ég viljað sjá að önnur evrópsk latínustafróf væru leyfð, enda eru stafir margra evrópumála 
vel þekktir hér á landi; sérstaklega finnst mér að rita eigi norræn, þýsk, hollensk og frönsk nöfn með 
réttum rithætti þeirra mála, en einnig þætti mér eðlilegt að það næði yfir önnur evrópsk/vestræn 
nöfn (t.d. pólsk nöfn, sem eru líka algeng hér á landi). Stafrófsákvæðið eins og það er nú útilokar líka 
hefðbundinn rithátt sumra ættarnafna á Íslandi, t.d. Zoega, sem oft er ýmist haft Zoega eða afbakað 
Zoéga í tölvukerfum hins opinbera. Þetta er í andstöðu við viðleitni frumvarpsins að afbaka ekki 
hefðbundinn rithátt nafna, Opinber tölvukerfi á Íslandi ættu að ráða við stafróf allra opinberra mála í 
Evrópu og einfalt er að hanna leitarkerfi sem finnur sérstafi utan íslensks stafrófs þótt aðeins 
íslenskir stafir séu notaðir við leit. Einnig vantar að minnst sé hér á bandstrik (-) (sbr. greinargerð),



sem notuð eru í ýmsum samsettum eiginnöfnum (t.d. Anne-Marie) og ættarnöfnum (t.d. Baring- 
Gould), og úrfellingarmerki ('), sem notað er í ýmsum erlendum ættarnöfnum, t.d. O'Brien.
Reglan um að hægt sé að bera nafn fram í íslensku er málfræðilegt álitaefni, og sömuleiðis hvort 
verið sé að afbaka hefðbundinn rithátt nafns.
Regluna um afbökun þyrfti e.t.v. að víkka út svo að hún nái einnig til nýrra nafna sem mynduð eru af 
íslenskum orðum.

4. gr.:
1. mgr.: „Eiginnafn skal vera í nefnifalli, án greinis" er óheppilegt orðalag; fall nafnsins fer eftir 
samhengi, en þetta mætti skilja sem svo að alltaf eigi að birta það í nefnifalli. Hér er líklega átt við að 
í þjóðskrá eigi að skrá eiginnafn í nefnifalli, án greinis. Betra væri þá að orða það svo: „Eiginnafn skal 
skráð í nefnifalli, án greinis"

3. og 4. mgr. Hér finnst mér að taka þurfi fram að nafn megi ekki vera óhæft til opinberrar 
birtingar/notkunar, vegna þess að amaákvæðið hefur verið túlkað þannig að það eigi ekki við um 
fullorðna. Skráð nafn ætti ekki að mega vera þannig að það særi blygðunarkennd fólks að segja það 
eða skrifa.

Hér finnst mér einnig vanta ákvæði um að nafn sé ekki starfsheiti, námsgráða, aðals- eða 
heiðursnafnbót eða annar titill og einnig að það innihaldi ekki ákvæðisorð á borð við eldri (senior) 
eða yngri (junior), sbr. greinargerð um 3. gr.

5. gr.
6. mgr.
Hér þarf að taka fram hvernig skal fara að þegar kennt er til beggja foreldra.
Mér finnst að ekki eigi að útiloka alveg orðið og, eins og kemur fram í greinargerð um 3. gr., en mér 
finnst eðlilegt að einskorða það við kenningu til beggja foreldra, t.d. Gunnars- og Helguson eða 
Gunnars og Helgu (en ekki t.d. á milli tveggja ættarnafna)
NB: í Gunnars- og Helguson er bandstrik líka nauðsynlegt, og ætt að kveða skýrt á um notkun þess í 
þessu tilviki

7. mgr. -  betra orðalag og viðbót (skáletruð):
Mynda má kenningu til foreldris af erlendu eiginnafni foreldris skv. 6. mgr. á sambærilegan hátt og 
hún væri mynduð af íslensku nafni, og má þá halda erlendum rithætti eiginnafnsins í kenningunni, 
laga það að íslenskum framburði, eða nota samsvarandi íslenskt nafn ísta ð  þess.

Gott er að hægt sé að nota samsvarandi íslenskt nafn, t.d. ef faðir heitir Gunther væri hægt að skrá 
sig Gunthersson, Guntersson (aðlagað íslenskum framburði), eða Gunnarsson (með ísl. Gunnar í stað 
hins þýska Gunther, sem er af sama uppruna).

Ákvæði 7. mgr. eru málfræðilegs eðlis og krefst túlkun þeirra í einstökum tilfellum álits sérfræðings

8. mgr.:
Hér þarf að gera skýrt, eins og ýjað er að í ýmsum greinum frumvarpsins, að maður megi ekki taka 
upp ættarnafn sem þegar er í notkun hjá öðru ótengdu fólki, þ.e. að hann hafi aðeins rétt til að bera 
ættarnafn sem:
a) er nýtt, þ.e. hefur ekki verið skráð í þjóðskrá áður eða borið á Íslandi svo vitað sé
b) er borið af maka hans
c) er eða var borið af áa hans (nema sá hafi aðeins borið nafnið vegna maka sem ekki er líka ái hans) 
-  hér má taka tillit til blóð- og ættleiðingartengsla og rekja bæði í karl- og kvenlegg; hugsanlega 
mætti kveða á um hámarksfjölda kynslóða aftur á bak



9. mgr.:
Hér ætti líka að taka fram að upptaka manns á ættarnafni maka stofni ekki rétt barna hans sem hann 
á með öðrum maka (fyrr eða síðar) til að bera það ættarnafn, nema e.t.v. skv. viðlíka skilyrðum og í 
5., 7. eða 9. mgr. 6. gr.

6. gr.
9. mgr.:
Einnig þarf að gera ráð fyrir að ættleitt barn geti borið ættarnafn sem það erfir frá kjörforeldri í stað 
(eða auk) kenningar til kjörforeldris.

10 gr.
Gera þarf ráð fyrir að skráin innihaldi ekki aðeins nýskráð ættarnöfn, heldur einnig öll þau ættarnöfn 
sem skráð hafa verið í þjóðskrá eða aðrar opinberar skrár fyrir gildistöku þessara laga, til að tryggja 
að öll ættarnöfn njóti þeirrar verndar sem þeim ber. Skrá þessi ætti svo að vera höfð til grundvallar 
þegar ákveðið er hvort leita þurfi álits Árnastofnunar um eiginnöfn og þegar meta á hvort ættarnafn 
sé nýtt.

Virðingarfyllst,
Kristján Rúnarsson
málfræðingur og máltæknisérfræðingur 
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum


