
Frumvarp til laga 
uni 

ný nöfn manna og ættarnöfn. 

(Lagt fyrír alþingi 1913).

1. gr.
Enginn iná breyta skirnarnafni sinu eða æltarnafni, eða taka upp nýtt 

nafn, nema fylgt sje fyrirmælum laga þessara.

2- gr-
Löglegt ættarnafn er öllum þeim, sem í karllegg eru komnir af æltföður, 

rjett og skylt að nota. Þá er kona giftist, tekur hún ættarnafn inanns sins, ef 
hann hefir ættarnafn; hafi hann ekkert ættarnafn, heldur hún æltarnafni sínu, 
ef hún heíir ættarnafn, að öðrum kosti kennist hún við fornafn föður síns. Við 
föðurnafn manns sins má hún þvi að eins kennast, að það nafn sje tekið upp 
sem ættarnafn, samkvæmt fyrirmælum laga þessara.

3- gr.
Manni, sem skirður hefir verið löglegu ættarnafni annaiar ællar, er ó- 



heimilt að nota það nafn sem ættarnafn eða auknefni. Sá, sem skirður hefir verið 
tveimur nðfnuin eða fleirum, er skyldur til að nota sama fornafn eða sömu for- 
nöfn alla æfi.

4. gr.
Óskilgelið barn hefir ekki rjett til að bera ættarnafn föður sins, heldur 

nefnist það ættarnafni móður sinnar, ef hún hefir ættarnafn; hafi hún ekkert 
æltarnafn, kennist barnið við fornafn föður síns, en sje faðir óþektur þá kennist 
það við fornafn móðurföður. Nú veitir faðir óskilgetnu barni sinu erfðarjett eftir 
sig, og öðlast það þá rjett til að bera ættarnafn hans.

5. gr.
Nú vill maður, sem er fæddur á íslandi og er þar búsettur, taka upp ætt- 

arnafn eða breyta eldra ættarnafni, og skal hann þá senda stjórnarráði íslands 
beiðni um það, og láta henni tylgja skírnarvottorð sitt eða þau vottorð, er sam- 
kvæmt gildandi lögum koma i þess stað. Sje umsækjandi yngri en 18 ára, verð- 
ur hann að láta beiðninni fylgja samþykki þess foreldranna, er foreldraráð hefir 
yfir honum.

Hjón geta, meðan bjónabandinu er ekki slitið að lögum, því að eins fengið 
heimild til nýs ættarnafns að þau sjeu þvi bæði samþykk.

Systkini mega i sameiningu sækja um sameiginlegt ættarnafn, og verður 
þá að fylgja umsókninni skirnarvottorð þeirra, er hið nýja nafn á að ná til.

Eigi umsækjandi börn á lífi, er lögum samkvæmt bera nafn hans, skal 
nafnbreytingin einnig ná til þeirra, ef þau eru yngri en 18 ára og hann heíir 
foreldraráð yfir þeim. Sjeu þau eldri en 18 ára, má nafntakan eða nafnbreytingin 
einnig ná til þeirra, ef umsækjandi hefir haft foreldraráð yfir þeim innan 18 ára 
aldurs og þau sjálf samþykkja.

Faðir eða móðir geta einnig, ef framangreind skilyrði eru fyrir hendi, 
íengið heimild til ættarnafnstöku eða ættarnafnsbreytingar fyrir börn sín, þótt þau 
sjálf breyti ekki ættarnafni sínu. Skal þá nafntakan eða nafnbreytingin ná til 
þeirra barna allra, sem umsækjaudi hefir foreldraráð yfir.

Hafi hjón fengið nýtt ættarnafn upptekið fyrir sameiginleg börn sín, hljóta 
seinni börn í þvi hjónabandi sama ættarnafn.

6. gr.
Undanskihn þeim ættarnöfnum, sem veita má heimild til að taka upp 

samkvæmt 5. gr., eru:

a, Æltarnöfn, sem eru lögleg eða viðurkend eign íslensks manns, ef hlutaðeig- 
andi sjálfur eða fjárhaldsmaður hans hefir með brjefi til stjórnarráðsins fyrir 
1. jan. 1915 tilkynt ættarnafnið, og lagt bann við að það sje notað.

Ættarnafn, sem upp hefir verið tekið fyrir síðastliðin aldamót (1. janúar 
1901), telst viðurkend eign þess, er það hefir notað. Upplýsingar um það, 
hvenær ættarnafn hefir verið tekið upp, skal fylgja tilkynningunni, og getur 
stjórnarráðið heimtað þær sannanir fyrir upptöku nafnsins, er því finst á- 
stæða til.

b. Ættarnöfn, sem eru löglega upptekin eftir 1. jan. 1915.



c. Ættarnöfn, er álita verður óhæf í málinu, hneykslanleg eða eru mjög lík nöfn- 
um þeim, er ræðir um í staflið a—b.

Stjórnarráðið hefir úrskurðarvald um öll deiluefni, er risa útaf ákvæð- 
um greinar þessarar.

7. gr.
Skrá um ættarnöfn, er ekki má taka upp samkvæmt 6. gr. staílið a., sem- 

ur stjórnarráðið og lætur prenta i B-deild Stjórnartiðindanna. Við hver árslok 
skal prenta viðauka við skrá þessa, og skal þar innfæra þau ættarnöfn, sem leyfi 
hefir verið veitt til að taka upp á árinu. Nafnaskráin og viðaukarnir skulu vera 
til sölu hjá bóksala í Reykjavik. Stjórnarráðið ákveður söluverðið.

. 8. gr.
Ættarnöfn eða auknefni, sem upp hafa verið tekin án löglegrar heimildar 

eftir siðastliðin aldamót (1. janúar 1901), má þvi að eins nota eftirleiðis, að hlut- 
aðeigandi fái heimild til að nota þau, annaðhvort með stjórnarráðsskírteini eða 
konunglegu leyfisbrjefi.

9. gr.
Sje ekkert nafntökunni eða nafnbreytingunni til fyrirstöðu, gefur stjórnar- 

ráðið út skírteini um nafntökuna. Fær umsækjandi skírteinið afhent gegn gjaldi 
því, er ákveðið er í 11. gr. — Jafnframt sendir stjórnarráðið hlutaðeigandi sókn- 
arpresti eftirritaf skírteininu, og skal hann geta nafntökunnar i kirkjubókinni við 
skírnarnöfn þeirra, er nafntakan eða nafnbreytingin nær til.

10. gr.
Nafnbreytingar og nýnefni má hjer eftir sem bingað til veita með kon- 

unglegu leyfisbrjefi samkvæmt reglum þeim, er tiðkast hafa.

II- gr-
Fyrir skírteini til nafntöku, er stjórnarráðið gefur út samkvæmt 9. gr., 

hvort heldur fyrir einstakan mann eða fjölskyldu, skal greiða 10 kr., er renna í 
landssjóð.

Fyrir að fá ættarnafn sitt skráð í nafnaskrá samkvæmt 5. gr. a, skal 
gjalda 2 kr., er renna í landssjóð.

■ 12. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum alt að 100 kr., er falla i lands- 

sjóð. Með mál útaf þeim skal farið sem með almenn lögreglumál.

13. gr.
Heimild stjórnarráðsins til að gefa út skírteini um upptöku ættarnafna 

gengur i gildi 1. jan. 1915. 8. gr. laganna gengur í gildi 1. jan. 1916. Að öðru 
leyti ganga lög þessi í gildi 1. janúar 1914.



Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

A alþingi 1912 kom fram af þingmanna hálfu tillaga um að setja laga- 
reglur um nafnbreytingar á býlum og upptöku á nýjum nöfnum mánna.

Sjórnin viðurkennir að þörf sje á lagasetningu um þetta efni, til þess að 
koma í veg fyrir ýmislega erfiðleika, glundroða og rjettarmissi, er slíkarbreytingar 
óreglubundnar geta valdið, en þarsem hjer í raun rjettri er um tvö sundurleit efni að 
ræða, hefir þótt rjettara að koma fram með tvö sjálfstæð frumvörp, annað um 
nafnbreytingar og ný nöfn á býlum, og hitt um ný nöfn manna og ættarnöfn.

Það frumvarp, sem hjer liggur fyrir, er um n\' nöfn manna. Er í 1. gr. 
frumvarpsins bannað að viðlögðum sektum, að breyta skírnarnafni sínu eða ætt- 
arnafni eða taka upp nýtt nafn, nema fylgt sje fyrirmælum þeim, sem lögin setja.

Til að fá breytt nafni sínu eða fá ættarnafn upptekið eru eftir frumvarp- 
inu tvær leiðir.

Onnur leiðin um upptöku eða breyting á ættarnafni er sú, að fá sjerstakt 
skírteini frá stjórnarráðinu um nafntökuna. Eru um það sett föst, ákveðin skil- 
yrði í 5.—9. gr. frumvarpsins, en jafnframt er í 10. gr. leyft að veita megi, eins 
hjer eftir sem hingað til, nafnbreyting eða nýnefni með konunglegu leyfisbrjefi, 
en samkvæmt þeim reglum má veita manni leyfi til að breyta fornafni sínu ef 
sjerstakar ástæður eru til, t. d. ef nafnið er afkáralegt, hneykslanlegt eða hlulað- 
eigandi þekkist almennt undir öðru nafni en skirnarnatni sínu. Svo má og eftir 
sömu reglum veita manni rjett til að taka upp ættarnafn, sem er eign annars 
manns, þótt notkun þess sje bönnuð samkvæmt 6. gr. frumvarps þessa, þegar 
sjerstakar ástæður eru til t. d. um leið og veitt er heimild til ættleiðingar eða 
maður, sem kominn er af ákveðinni ætt i kvennlegg, óskar leyfis til að bera ætt- 
arnafn frænda sinna, sem i karllegg eru komnir af ættföðurnum. Það hlýtur eftir 
eðli sínu að vera álitamál í hvert sinn, bæði hvort veita skuli og um skilyrðin 
fyrir veitingunni, t. d. um það, hve strangar kröfur eigi að gera til samþykkis 
frá þeirra hendi, er rjettinn hafa til ættarnafnsins. Hins vegar mun mjög erfitt 
að setja um þetta fastar reglur þannig, að þær verði ekki annaðhvort óþarflega 
umsvifamiklar í mörgum tilfellum eða þá í einstökum atvikum ósanngjarnar.

Stjórnarráðið viðurkennir að menn hafi eðlilegan rjett til þess að fá ætt- 
arnöfn sin vernduð að lögum. Þvi er í 6. gr. frumvarps þessa mönnum veittur 
greiður aðgangur til að fá slíka lagavernd.

Að því er þau nöfn snertir, sem upp hafa verið tekin fyrir siðastliðin alda- 
mót, fæst vernd þessi með því að tilkynna nafnið til nafnaskrár, er stjórnarráðið 
á að gefa_út; um öll önnur ættarnöfn gildir það, að tii þess að öðlast rjett til að 
bera þau og jafnframt fá þau rjettarvernduð, verður hlutaðeigandi að fá stjórnar- 
ráðsskírteinijum upptöku þeirra eða konunglegt leyfisbrjef, og eru þau þá jafn- 
framt kostnaðarlaust tekin upp á viðaukaskrá þá, er ræðir um i 7. gr.

Öll ættarnöfn, sem eldri eru en frá síðastliðnum aldamótum, eru gerð jafnrjett- 
há, þannig að þeir, sem hafa tekið þau upp og notað, fá rjett til að balda þeim 
eftirleiðis. Að gefa þeim einkarjett að nafninu, er íyr hefir tekið það upp, 
verður stjórnarráðið að telja ótækt, þar eð það bæði getur verið órjettlátt, getur 
bakað’hlutaðeigandi mikinn hnekki og mundi valda endalausum ágreiningi.

Að öðru leyti virðist frumvarp þetta ekki þurfa útskýringar.


