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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um mannanöfn

Vísað er til erindis allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 15. október sl., þar 
sem frumvarp til laga um mannanöfn, 161. mál, þingskjal 162 er sent til umsagnar.

Þjóðskrá íslands fagnar drögum að frumvarpi til nýrra laga um mannanöfn. Ljóst er að 
núgildandi lög eru bam síns tíma og nauðsynlegt að ný löggjöf taki gildi í þessum 
málaflokki sem samræmist þeim breytingum sem orðið hafa á íslensku samfélagi síðustu 
ár. Að því sögðu hefur Þjóðskrá íslands nokkrar athugasemdir varðandi frumvarpið. 
Þjóðskrá íslands telur ljóst að þótt ætlunin með frumvarpinu sé m.a. sú að 
mannanafnanefnd verði lögð niður sé það álitamál hvort að í raun sé verið að færa 
núverandi verkefni hennar að miklu leyti til Þjóðskrár Islands, án þess að gert sé ráð 
fyrir sérstöku íjárframlagi eða að stofnunin þurfi að ráða til sín sérfræðinga í 
málaflokknum. Þó er í frumvarpinu gert ráð fyrir að stofnunin geti leitað til 
Ámastofnunar í einhverjum tilvikum en æskilegt væri að sú samvinna væri vel 
skilgreind t.d. í reglugerð.

Hér eftir koma athugasemdir Þjóðskrár íslands um einstök ákvæði frumvarpsins:

Um 3. gr.
í frumvarpinu er tekið fram að nafn þurfi að vera að hægt að bera fram á íslensku og að 
jafnaði megi ekki afbaka hefðbundinn rithátt nafna. Telur stofnunin að afbökun sé mjög 
óljóst hugtak og íþyngjandi fýrir Þjóðskrá íslands að meta slíkt. Er jafnframt óheppilegt 
að það sé talað um að jafnaði og hvað það felur í sér. Velta má fýrir sér hvað sé afbökun 
og hvað sé nýtt nafn. Að mati stofnunarinnar væri jafnvel heppilegra að þessi áskilnaður 
væri ekki í lögunum.

Um 4. gr.
í ákvæðinu er gert ráð fýrir að eiginnafn megi ekki vera eins, eða svo svipað, heiti á 
lögaðila sem nýtur vemdar hér á landi að gera megi ráð fyrir að lögmætir hagsmunir 
bíði tjón af. Sama gildi um heiti á samtökum eða sambærilegum lögaðilum eða almennt 
þekktu listamannsnafni, sem njóti þó ekki sérstakrar vemdar í lögum. Spyrja má hvaðan
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þessi þörf um vemd kemur, en ekki er fjallað sérstaklega um það í greinargerðinni með 
frumvarpinu. Þjóðskrá íslands telur að þetta ákvæði sé óskýrt og að það geti verið erfitt 
og íþyngjandi fyrir stofnunina að framfylgja því. Um getur verið að ræða heilmikla 
rannsóknarvinnu fyrir stofnunina sem hún hefur ekki tök á eða þekkingu til, enda þyrfti 
þá starfsmaður Þjóðskrár íslands að hafa viðamikla þekkingu á heiti fyrirtækja, 
listamanna og íslenskri dægurmenningu til að geta áttað sig á því hvenær nöfn líkjast. 
Einnig er óljóst af ákvæðinu hvort það eigi jafnframt við um erlend fyrirtæki eða 
listamenn. Ef það ætti að framfylgja þessu þyrfti að mati Þjóðskrár íslands að vera til 
sérstök skrá til að styðjast við í þessum efiium.

í ákvæðinu er jafnframt kveðið á um að eiginnafn megi ekki vera þannig að það geti 
orðið nafnbera til ama. í athugasemdum með ákvæðinu er tekið fram að ákvæðinu sé 
ætlað að gæta hagsmuna ólögráða bama og hugsað til að koma í veg fyrir nafngjafir sem 
almennt geta talist íþyngjandi eða bersýnilega óviðeigandi sem nafn. Ákvæðið virðist 
einskorðast við nafngjafir bama en Þjóðskrá Islands vill koma því á framfæri að æskilegt 
væri að stofnunin gæti leitað til fagðila eins og t.d. Ámastofnunar vegna eiginnafna (eða 
öllu heldur nafnbreytinga) fullorðinna einstaklinga vegna þess áskilnaðar um að nafn 
megi ekki vera nafnbera til ama. Þegar nafn er komið inn á mannanafnaskrá getur hver 
sem borið nafnið og þar með er hægt að nefna barn með því.

Um 5. gr.
í ákvæðinu er gert ráð fyrir að heimilt sé að taka upp nýtt ættamafn með beiðni til 
Þjóðskrár íslands. Ákvæðið gerir jafnframt ráð fyrir því að núverandi ættamöfn haldi 
gildi sínu.

Tekið er fram í athugasemdum að heimild til notkunar ættamafna verði ekki bundin við 
þá einstaklinga sem bera eða báru ættamafn í tíð gildandi laga heldur verði öllum heimil 
notkun þeirra. Framvarpið gerir ráð fyrir að ættarnöfn sem skráð voru hér á landi fram 
að gildistöku laga nr. 37/1991 njóti vemdar gagnvart því að vera tekin upp af ótengdum 
aðilum þar sem að heimild til upptöku ættamafna miðast við ný ættamöfn. Þau munu 
geta gengið til niðja og nytu sömu vemdar og ættamöfn sem áður hafa verið tekin upp 
hér á landi.

Að mati stofnunarinnar þarf að vera alveg skýrt hvaða reglur gildi um þá sem ekki höfðu 
rétt skv. eldri lögum til að taka upp ættamöfn sem era þegar til staðar, t.d. vegna þeirra 
ástæðna að forfaðir/formóðir þeirra bar ekki ættamafnið í gildistíð eldri laga en slíkar 
beiðnir berast stofnuninni oft á tíðum. Eins og frumvarpið er lagt upp eiga þessir 
einstaklingar ekki slíkan rétt sem mögulega felur í sér ákveðna mismunun. Frumvarpið 
kemur ekki til móts við þessa einstaklinga en telja má að margir gætu haldið að slík 
réttarbót væri á leiðinni með frumvarpinu. Rétt þykir að benda á ákvarðanir varðandi 
þetta álitaefni era með algengustu kæraefnum til dómsmálaráðuneytisins.
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Einnig vaknar sú spuming upp hvaða reglur gildi um einstaklinga sem keyptu ættamöfn 
í tíð fyrstu mannnafnalaga en hafa aldrei notað þau og þau hafa þar með aldrei verið 
skráð í þjóðskrá. Munu þessi ættamöfn njóta vemdar?

í umfjöllun í greinargerð um 1. gr. er gert ráð fyrir því að þeir sem hafa tekið upp 
millinafn í gildistíð laga nr. 45/1996 eigi rétt á því að bera það áfram sem millinafh, en 
geti m.a. breytt því í ættamafn eða eiginnafn eftir atvikum. Sú spuming vaknar t.a.m. 
hvort að einstaklingur sem er með millinafn geti valið sér það sem ættamafn og þá gildi 
reglan fyrstur kemur fyrstur fær. Stofnunin skilur ákvæðið og skýringar þess þannig að 
ættamafn sem taka þurfti upp sem millinafn, þar sem ekki var réttur til að bera það sem 
kenninafn/ættamafn við upptöku nafns, megi ekki verða að kenninafni. Þetta þyrfti að 
skýra mun betur í frumvarpinu.

í ákvæðinu er gert ráð fyrir heimild til að taka upp kenninafn maka. Það vekur upp þá 
spumingu hvort nægilegt sé að um sambúðarmaka sé að ræða, eða hvort eingöngu sé 
heimilt að taka upp kenninafn hjúskaparmaka? Eins þarf að vera skýrt á hvaða formi 
mætti taka upp kenninafn maka. Má eingöngu taka upp kenninafn maka í þeirri mynd 
sem maki ber það eða má aðlaga það að kyni, þ.e. að óski karlmaður eftir að taka upp 
kenninafn konu sinnar, mun það halda endingunni -dóttir (ef það á við) eða má aðlaga 
endinguna að -son? Eins þarf að vera skýrt hvort að þessi heimild eigi einnig við ef að 
maki er látinn, þ.e. geta ekkjur og ekklar tekið upp kenninafn látins maka síns? Ef svo 
er, ætti slíkt einnig við um sambúðarmaka?

í greinargerð þar sem fjallað er um 3. gr. kemur m.a. fram að ekki sé gert ráð fyrir að 
nafn sé skráð með stökum bókstöfum, tölustöfum, greinarmerkjum eða öðrum táknum. 
Þó geti verið heimilt að tengja tvö kenninöfn saman með bandstriki en ekki með orðinu 
og. Rétt þykir að benda á það misræmi sem hér skapast hvað varðar ritun kenninafna 
annars vegar og eiginnafna hins vegar, þar sem ekki er fjallað um að tengja megi 
eiginnöfn saman með bandstriki.

Gert er ráð fyrir því að ráðherra geti sett reglugerð um nánari framkvæmd á upptöku 
ættamafna. Vill stofnunin benda á að æskilegt væri að umrædd reglugerð væri tilbúin á 
sama tíma og lögin taka gildi.

Um 6. gr.
í 2. mgr. er tekið fram að í þeim tilvikum þar sem samþykki foreldris liggi ekki fyrir 
geti Þjóðskrá íslands engu að síður heimilað nafnbreytinguna enda sé það í samræmi 
við hagsmuni og vilja bams en þó skuli ekki leita eftir samþykki ef það er talið vera til 
verulegs óhagræðis fyrir bamið. Þetta telur stofnunin að geti verið erfítt í framkvæmd. 
Hvemig á stofnun eins og Þjóðskrá íslands að meta hvort það sé, annars vegar í samræmi 
við hagsmuni og vilja barns og hins vegar hvort það geti verið til óhagræðis fyrir bamið 
að leita eftir samþykki? Telur stofnunin óljóst hvemig þetta hagsmunamat eigi að fara 
fram enda hefur stofnunin ekki nægilega fagþekkingu í þessum efnum.
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Velta má því fyrir sér hvort ekki væri eðlilegra að forsjáraðilinn ráði þessu einn í stað 
þess að bera nafnbreytingu undir hitt foreldrið sem er kannski í engu sambandi við 
bamið, sbr. það sem kemur fram í 2. gr. um að þeim sem fara með forsjá bams sé rétt 
og skylt að tilkynna Þjóðskrá íslands um eiginnafn eða eiginnöfn þess og hvemig skuli 
skrá kenninafn eða kenninöfn. Vill Þjóðskrá Islands benda á að þessi mál eru yfirleitt 
mjög þung í vöfum. Vegna 5. mgr. þarf jafnframt að vera ljóst hvemig eigi að bregðast 
við ef það kemur ekki svar, dugar þá þögn eða þarf þetta hagsmunamat að fara fram. I 
öllum öðrum skráningum í þjóðskrá dugar að forsjárforeldrið eitt skrifi eitt undir, nema 
þegar um er að ræða flutning barna milli landa. Því veltir Þjóðskrá Islands fyrir sér hvers 
vegna réttur forsjárlauss foreldris er meiri þegar kemur að nafnbreytingum bama en 
öðrum skráningum í þjóðskrá. I öllu falli væri æskilegt að Þjóðskrá Islands gæti leitað 
til fagaðila eins og t.d. umboðsmanns bama varðandi þetta hagsmunamat.

Það nýmæli er lagt til í 7. mgr. að Þjóðskrá íslands geti leitað til bamavemdamefndar 
þeirrar sem fer með forsjá bams áður en ákvörðun er tekin um breytingu á kenninafni, 
þar sem í þessum tilvikum getur beiðnin komið frá fósturforeldrum sem ekki fara með 
forsjána. Þetta hefur stofnunin gert í framkvæmd þegar bamavemd fer með forsjána og 
því fagnar stofnunin að kveðið sé á um það í frumvarpinu.

í 10. mgr. er kveðið á um að breyting á eiginnafni og kenninafni barns skuli háð 
samþykki þess hafi það náð þroska til að taka afstöðu til slíkrar breytingar. Er í 
athugasemdum með ákvæðinu tekið fram að rétt þyki að afnema 12 ára aldursmark 
núgildandi laga til að tryggja að haft sé samráð við bam undir 12 ára aldri hafí það náð 
þroska til að koma að sjónarmiðum sínum. Þjóðskrá íslands telur að það geti verið mjög 
vandasamt og íþyngjandi fyrir stofnunina að eiga að meta það hvort að bam sé nægilega 
þroskað sem ekki hefur náð 12 ára aldri. Æskilegt væri að kveðið yrði á um það í 
frumvarpinu að Þjóðskrá íslands geti leitað til fagaðila eins og umboðsmann bama í því 
sambandi.

Þjóðskrá íslands vill benda á orðalag 2. mgr. en þar er talað um forsjármann og leggur 
stofnunin til að orðið forsjáraðili verði notað í staðinn. Eins er talað um móður í 4. mgr. 
og leggur stofnunin til að þar sé frekar talað um einstakling sem ól bam. Vegna laga um 
kynrænt sjálfræði þá er ekki lengur hægt að gefa sér að einstaklingur sem elur bam sé 
kona og þar með móðir þess. Athuga þarf orðalag frumvarpsins með þetta í huga.

Um 8. gr.
Skv. núverandi mannanafnaskrá eru til ritmyndir af sumum nöfnum, t.d Theó og Teó, 
og ekki hefur verið tekið gjald fyrir ef verið er að óska eftir slíkri ritmynd af núverandi 
nafni. Vill stofnunin benda á hvort þetta fyrirkomulag verður áfram eða hvort þetta 
munu verða sjálfstæð nöfn og þar með eiginleg nafnbreyting?

Um 9. gr.
Rétt er að benda á að svipað ákvæði er í núverandi lögum um mannanöfh og má segja 
að það hafí í raun ekkert vægi þar sem um leið og forsjáraðilar tilkynna um nafngjöf þá
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fellur krafan niður. í ákvæðinu er tekið fram að Þjóðskrá íslands er heimilt að taka tillit 
m.a. til tjárhagsstöðu forsjáraðila og ástæðu vanrækslu við ákvörðun á fjárhæð 
dagsekta. í því sambandi er rétt að benda á að slíkt er alveg úr höndum Þjóðskrár íslands 
þegar búið er að senda kröfu vegna dagsektar á Fjársýslu ríkisins. Jafnframt má benda á 
að víða erlendis fá böm úthlutað einhverju nafni ef ekki er búið að tilkynna nafngjöf 
innan tilskilins frests. Leiða má að því líkum að slík leið sé áhrifaríkari en beiting 
dagsekta.

Um 10. gr.
í 10. gr. frumvarpsins kemur fram að Þjóðskrá íslands skuli halda skrá yfir eiginnöfn og 
ný ættamöfn í þjóðskrá. Þama vantar frekari skýringar á því hvort átt sé við öll nöfn sem 
er að finna í þjóðskrá, erlend sem íslensk. Sú spurning vaknar hvar á að halda utan um 
eldri ættamöfn. í dag er skráin kyngreind, þ.e. eftir drengir/stúlkur en þar sem nöfn em 
ekki lengur kyngreind þá hlýtur að liggja í hlutarins eðli að kyngreining nafna á 
mannanafnaskrá verði heldur ekki lengur til staðar.

Um 12. gr.
Þjóðskrá íslands leggur áherslu á að í reglugerð verði mjög skýrt hvað afbökun er, ef 
það verður niðurstaðan að hafa slíkan áskilnað í í lögunum. Reglur um nafnritun mættu 
einnig vera mjög skýrar í reglugerð, t.d. hvað sé breytt nafnritun og hvað er nýtt nafn? 
Væru t.d. Theodor/Theodór/Theódór mismunandi ritmyndir eða væm þetta skv. 
frumvarpinu þrjú mismunandi nöfn?

Um 13. gr.
í frumvarpinu er gert ráð fýrir að lögin taki gildi 1. júlí 2021 eða um hásumar. Að mati 
Þjóðskrár íslands er það afar óheppilegur tími til að innleiða ný lög sem þessi sem fela 
í sér miklar breytingar enda má búast við mikilli uppsafnaðri þörf í samfélaginu. Vill 
stofnunin því leggja til að gildistaka laganna verði þess í stað þann 1. október 2021.

Um 14. gr.
Hvað varðar breytingu á lögum um aukatekjur ríkissjóðs þá er vert að benda á að 
breytingin virðist fela það í sér að verið sé að taka út þá heimild einstaklinga að þeir geti 
fengið nafnbreytingu fría samhliða veitingu ríkisfangs.

F.h. Þjóðskrár íslands
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