
Nd. 374. Nefhðarálit

um frv. til laga um mannanöfn.

Frá meiri hlutanum.

Þess má fyrst geta, að einn nefndarmaðurinn, þm. Dalamann, hefir þegar 
frá öndverðu tjáð sig ósamþykkan frumvarpinu, enda eru skoðanir hans á öllu 
því, er þetta mál tekur henda, svo gersamlega ólikar og jafnvel andstæðar skoð- 
unum hinna nefndarmannanna, að hann getur eðlilega ekkert sálufélag með þeim 
átt. Hann mun því gera grein fyrir sinni skoðun á málinu í sjerstöku áiltsskjali.

Meiri hluti nefndarinnar vill taka það fram, að hann álilur það liggja 
fyrir utan ijettmætt valdsvið löggjafar, að takmarka einstaklingsfrelsið framar en 
nauðsyn til ber til að varðveita rjettmæta hagsmuni þjóðfjelagsins eða samkynja 
rjett annara einstaklinga. Sjerstaklega teljum vjer það alt of nærgöngult einstakl- 
ingsfrelsinu, og því með öllu órjettmætt, að ætla sjer að reyra smekk manna og 
tilfinningar iagaböndum. Því að fyrst er nú það, að svo er margt sinnið sem
skinnið, að því er kemur til smekks manna og tilfinninga, svo að það þykir ein-
um ijett og fagurt í þeim efnum, sem öðrum þykir rangt og ófagurt. Löggjafar 
og stjórnarvöld geta og verið harla misvitur i þessum efnum, og svo er það, að
jafnvel þótt meiri hluti manna, hvort heldur þings eður þjóðar, væri samdóma
um smekk og tilfinningar, þá sýnir reynslan, að smekkur og tilfinningar meiri 
hlutans breytist með aldri manna, hvað þá heldur frá einni kynslóð til annarar. 
í þriðja lagi hljóta öll óeðlileg og því óréttmæt höft á frelsi einstaklingsins að 
hefta fjölbreytnina á breytiþróun þjóðanna eða mannkynsins; en slik íjölhreytni 
gerir mannlifið auðugra og fegurra og er eitt af frumskilyrðum sannra framfara. 
Auðvitað verður eigi hjá því sneitt, að ýmislegt smekkleysi komi fram ; en það 
sem smekklegt er og fagurt, ryður sjer til rúms og útrýmir hinu með ómótstæði- 
legu innra afli sjálfs sín.

í þessum efnuin á því helst hver einstaklingur að vera sinn eigin hæsta- 
ijettardómari.

Af þessum rökum hefir meiri hlutinn orðið ásáttur um að láta lög þessi 



aðallega taka upp þau ein ákvæði, sem nauðsynleg eru til þess, að hefta menn 
frá því, að villa um heimildir á sér ineð algerlega sjálfráðum nafnabreytingum og 
nafnaskiftum, eða þá að ganga of nærri rjetti annara manna með þvi að taka 
upp í heimildarleysi ættarnöfn þau, er þeir hafa löglegan rjett til að bera. Auk 
þess hefir oss þótt rjett að heimila, að neitað sje um að skira börn þeim nöfnuni 
eða bóka nöfn á börnum, þau er í augum hvers heilvita manns eru hneykslanleg. 
Sem dæmi upp á slik hneykslanleg nöfn, sem börn hafa verið skirð með, viljum 
vér nefna kvenmannsnöfnin Þjóðgata og Almannagjá. Um ættarnöfn er það að 
segja, að meiri hlutinn vill eigi að eins leyfa þau, heldur telur jafnvel æskilegt 
fyrir margra hluta sakir, að þeim fjölgaði sem mest. Einn nefndarmanna í meiri 
hlutanum (V. G.) er jafnvel ekki fráhverfur þvi, að allir menn væru lögskyldaðir 
til að hafa ættarnöfn, en þótt vjer sumir hinna teljum ættarnöfnin æskileg og 
teljum liklegt, að ekki líði ýkjalangt um, þar til er það verði ofan á, að allir beri 
ættarnöfn, þá þykir oss þó of nærri gengið einstaklingsfrelsinu með því að lög- 
bjóða slikt, að minsta kosti meðan ekki allur yfirgnæfandi þorri manna hefir tekið 
sjer ættarnöfn.

Hversu misskiftur sem smekkur manna kann um það að vera, hvort vel 
fari á því, að ættarnöfn endi á -son, þá þykir oss of nærgöngult einstaklingsfrels- 
inu að banna mönnum slik ættarnöfn. Ekki þykir oss heldur tiltækilegt að setja 
nein lagafyrirmæli um beygingar slikra nafna, en viljum leyfa venjunni að skapa 
slik lög, þykir oss eigi ólíklegt, að hún muni stefna í þá átt, að gera slík nöfn 
óbeygjanleg, þegar konur bera þau. Enginn maður segir t. d.: hestur frú Hjalta- 
línar eða frú Hjaltalíns, heldur: hestur frú Hjaltalín. Jafn eðlilegt má búast við 
að mönnum falli að segja: hestur frú Sigurðsson eða segja: frú Guðnýjar Sigurðsson.

Vel þykir oss fallið að stjórnarráðinu sje falið að láta semja og gefa út 
skrá yfir góð íslensk nöfn karla og kvenna, og að í slikri skrá sje sjerstaklega 
bent á, hversu rjett verði mynduð konunöfn af karlmannsnöfnum og karlmanns- 
nöfn af konunöfnum, og jafnvel hversu mynda megi eitt nafn af tveimur, eftir 
rjettum lögum málsins. En það viljum vjer skýrt fram taka, að slik skrá eða 
skrár sje aðeins til leiðbeiningar, en að hún sé ekkert lögbann gegn öðrum nöfn- 
um en þar eru greind.

Af þvi sem hjer hefir verið sagt vonum vjer, að efnisbreytingar þær, er 
vjer leggjum til að gera á frumvarpinu verði auðskildar.

Þrjár breytingartillögur þykir oss ástæða til að nefna sjerstaklega.
1. Orðið »nafnfesti« þykir oss óhafandi til að tákna með leyfisbrjef um 

nafntöku eða nafnbreyting. Því að orðið er eldgamalt, hefir haldist í málinu öld 
eftir öld og er algengt enn i dag, en í annari merkingu. Það þýddi upphaflega 
festing nafns við mann, þess er honum var gefið af öðrum óbeðið, sbr. orð Hrólfs 
kraka : »Þat er títt, at gjöf skal fylgja nafnfesti« (Snorraedda); eða orð Kötlu 
við Þormóð: »fingrgull vil ek gefa þjer, Þormóðr, at kvæðislaunum ok nafnfesti«. 
Nafnfestina geldur þvi aldrei sá, er nafnið fær, heldur sá, er nafnið gefur, enda 
er orðið nú einatt hafl um gjaldið sjálft.

2. Það þykir oss undarlegt, að stjórnarráðinu, sem frumvarpið hefir samið, 
skuli hafa verið ókunnugt um, að 16 ára, en ekki 18, er hver maður sjálfráður 
persónulega, þótt eigi hafi hann fjárforræði; eru þetta Jónsbókarlög, sem eru í 
fullu gildi enn í dag (sbr. m. a. hjúalögin). Samkvæmt þessu leggjum vjertil að 
breyta »18 ára« i »16 ára« hvervetna í frumvarpinu.



3. Með því að skírn er eigi lögboðin lengur, heldur nægir tilkynnin'g um 
nafn barns til innritunar í kirkjubók, og þessi siðarnefnda aðferð er sífelt að fær- 
ast i vöxt, þá höfum vjer, þar sem talað er um skírnarvottorð og að skíra börn, 
breytt orðalaginu eins og nauðsynlegt var þessu samkvæmt Aðrar breytingar- 
tillögur vorar búumst vjer við að eigi þurfi skýringar.
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