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Lov nr. 193 af 29. april 1981 om personnavne
Kapitel l
Erhvervelse af efternavn
§ l. Et barn fâr ved fødslen forældrenes
efternavn, hvis forældrene har samme efternavn.
Stk. 2. Har forældrene ikke samme efternavn, kan de eller den, der har forældremyndigheden, vælge, om barnet skal have det efternavn, faderen eller moderen bar ved barnets
fødsel. Er dette navn erhvervet på grundlag af
ægteskab, kan i stedet vælges det navn, en af
forældrene senest har båret, som ikke er erhvervet på grundlag af ægteskab.
Stk. 3. Det efternavn, der vælges efter stk. 2.
skal senest 6 måneder efter barnets fødsel anmeldes til ministerialbogen (personregisleret)
eller tillægges barnet ved dåb. Sker navngivning ikke inden denne frist, får barnet det efternavn, moderen bar ved barnets fødsel.
§ 2. Et efternavn kan ved anmeldelse til
.ministerialbogen (personregisteret) ændres til
et af folgende navne:
Justitsmin, J.nr. L.A. 1980-42002-3.
Inuit aqqi pilluglt inatsit nr. 193. 29.
april 1981-imeersoq
Kapitali 1
Kinguliaqummik alertaameq
§ 1. Qitornap erniunermini angajoqqaami
kinguliaqutigalugu atiat kinguliaqutitut atertaarissavaa taakkua assigiimmik kinguliaquteqarpata.
lmm. 2. Angajoqqaat assig immik kinguliaquteqanngippata taakkua, imaluunniit angajoqqaajusutut oqaasissaqartitap, aalajangersinnaavaat qitomaq kinguliaqutitaassanersoq
erniunermini ataatami anaanamiluunniit kinguliaqutaannik. Kinguliaqut aappariilernikkut kinguliaqutigineqalersimappat tamatumunnga taarsiullugu angajoqqaat arlaata
aappaninnginerrnini kingusinnerpaamik kinguliaqutigisimasaa kinguliaqusiutitinneqarsinnaavoq.
lmm. 3. lmm. 2 naapenuutigalugu qitornamut kinguliaqusiutitinneqartoq kingusinnerpaamik qitornap erniuneranit qaammatit 6
qaangiutsinnagit ministerialbogimut (nalunaarsuifñit palasinit suliarineqanartut) (inuit
aqqinik nalunaarsuifñmmut) nalunaarutigineqassaaq imaluunniit qitornap kuisinneratigut
kinguliaqusiutiiinneqassaiiuni. Pifñssarititaq
taaneqanup aiuunnerani kinguliaqusiineqanngippat qitornap erniunerani anaanaasup kinguliaqutaa qitornamut kinguliaqusiutitinncqassaaq.
§ 2. Kinguliaqut m: isterialbogimul (inuit
aqqinik nalunaarsuifñmmut) nalunaarutigineqarnermigut kinguliaqutlt makku ilaannut allanngortinneqarsinnaavoq:
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l) Et at' de navne, der er nævnt i § l, stk. 2,
med .ndre navnet er erhvervet på grundlag
al' ægteskab.
2) Et efternavn, som en af forældrene har erhvervet efter barnets fødsel, medmindre
nat net er erhvervet på grundlag af ægteskab. Er navnet erhvervet efter § 6, skal den
pågældende af forældrene give samtykke.
3) Et efternavn, som den pågældende tidligere
har båret, medmindre navnet er erhvervet
på grundlag af æoteskab.
4) Det efternavn, stedfadercn eller stedmode›
ren bærer, medmindre navnet er erhvervet
på grundlag af ægteskab, eller det efternavn, stedfaderen eller stedmoderen senest
har båret, som ikke er erhvervet på grundlag
af ægteskab. Stedfaderen eller stedmoderen
skal samtykke i anmeldelsen.
§ 3. Ved adoption erhverver adoptivbarnet
adoptantens efternavn efter reglerne i § l. Det
kan dog i bevillingen bestemmes, at barnet skal
beholde sit eget navn eller bære dette navn i
forbindelse med det navn, det far ved adoptionen.
Stk. 2. Ved ophævelse af adoptivforhold bevarer barnet retten til et efternavn, der er erhvervet pâ grundlag af adoptionen.
§ 4. Ønsker ægtefæller samme efternavn,
kan den ene ægtefælle ved anmeldelse til vielsesmyndigheden med den anden ægtefælles
samtykke antage dennes efternavn, medmindre
det er erhvervet på grundlag af ægteskab.
Stk. 2. Den, der har antaget et efternavn på
grundlag af ægteskab, kan ved anmeldelse til
vielsesmyndigheden genantage det efternavn,
vedkommende bar ved ægteskabets indgåelse,
eller det efternavn. vedkommende senest har
båret, som ikke er erhvervet på grundlag af
ægteskab.
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l) KinguIiaqutir§ l, imm. 2-mi taaneqanur arlaannut, taanna aappariilernikkut kinguliaqutinngorsimanngippal.
2) Kjnguliaqummut angajoqqaat arlaata qitornap emiunerata kingornatigut kinguliaqutigilersimasaanut, taanna aappariilernikkut
kinguliaqutinngorsimanngippat. Kinguliaqut § 6 naapertuutigalugu pineqarsimappat
angajoqqaat arlaat kinguliaqutitaanoq akuerseqqaartussaavoq.
3) Kinguliaqummut angajoqqaat arlaata kinguliaqutitaanup kinguliaqutigisimasaanut, taanna aappariilernikkut kinguliaqutinngorsimanngippat.
4) Krnguliaqummut ataatassap anaanassalluunniit kinguliaqutaannut, taanna aappariilernikkut kinguliaqutinngorsimanngippat, imaluunniit kinguliaqummut ataatassap anaanassalluunniit kingusinnerpaamik
kinguliaqutigisimasaannut aappariilernikkut kinguliaqutinngorsimanngitsumut. Taamaattoqanillugu ataatassaq anaanassarluunniit akuerseqqaanussaapput.
§ 3. Qitornavissianaarnermi qitornavissiaq
kinguliaqutserneqassaaq qitornavissiartaanup
kinguliaqutaanik § l-mi maleruagassiat naapertuutigalugit. Taamaattorli kinguliaqutitaartitsinermi aalajangerneqarsinnaavoq qitornavissiartaap nammineq kinguliaqutini pigiinnassagaa imaluunniit qitomavissiaalernermini
kunguliaqutitaaminut aappiutissagaa.
Imm. 2. Qitomavissiaqarneq atorunnaarpat
qitornavissiaasimasoq qitornavissiaalernermigut kinguliaqutitaaminik piginniinnarsinnaatitaavoq.
§ 4. Aappariit kissaatigippassuk assigiimmik kinguliaquteqarnissanik taava aappariit
arlaata katititsinermik suliaqartartunur nalunaarluni aappanni akuersineratigut taassuma
kinguliaqutaa kinguIraqutigilersinnaavaa,
taanna aappariilernikkut kinguliaqutinngorsimanngippat.
Imm. 2. Aappariilernikkut kinguliaqutilaartup katititsinermik suliaqananunut nalunaarluni aappaninngikkallarami kinguliaqutigist
masani imaluunniit kingusinnerpaamik kinguIiaqutigisimasani aappariilerniklcut kingulia
qutinngorsimanngrtsoq pigileqqissinnaavaa.
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§ 5. lmrigl kan forandring af efternavn ske
ved navnebevis, der udfærdiges af overøvrigheden.
§ 6. Navnebevis på et nyt efternavn kan
udfærdiges, medmindre
I) navnet er forbeholdt efter 5 7 og det ikke
kan udelukkes, at der er personer heri lan›
det, der er berettiget til navnet.
2) navnet er et almindeligt kendt historisk efternavn,
3) navnet har en sådan lighed med de navne,
der er nævnt under l) og 2), at forveksling
let kan ske,
4) navnet er et udenlandsk efternavn, der er
almindeligt kendt her i landet.
S) navnet ved udtale eller skrivemade afgjort
strider mod dansk sprogbrug,
6) navnet er et egentligt fornavn eller
7) navnet er upassende eller kan vække anstod.
§ 7. Forbeholdte navne er:
l) navne, der er forbeholdt efter § 7 i lov nr.
-140 af l7. maj l_96| om personnavne, og
2) efternavne, der tillades ved navnebevis.
Slk. 2. Ved skriftlig anmeldelse til justitsministeriet kan endvidere forbeholdes:
I) eftemavne, der bæres af personer med bopæl her i landet,
2) navne. der udgør eller indgår i et firma. varemærke eller foreningsnatn. der er indregistreret her i landet og
3) kunstnernavne og pseudonymet, der er almindelige her i landet og anvendes af en
person med bopæl her i landet.
§ 8. Uanset § 6, nr. 1-7, kan navnebevis udfærdiges på:
I) etknaván, der bgres eller har været båret som
efternavn af ,en af .anse çrcns forældre bed|93
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§ 5._Kinguliaqummik allanngonitsineq aatsaa! pisinnaavaq overøvrighedip (aappariinnermul tunngasutigut pisortaanerpaat) uppernarsaasiineratigut.
§ 6. Kinguliaqutitaarnermut uppernarsaat
aatsaat tunniunneqarsinnaanngilaq
l) § 7 naapenuutigalugu ateq inniminnigaareerpat paasinareerpallu nunami maturnani
inoqartoq atermik taassuminnga pigisaqartussaaiitanik,
2) ateq tassaappat historianut tunngassuteqartuni kinguliaqutaasarnermigut inunnit
amerlanernit naluneqanngitsoq,
3) ateq atemut l)-mi 2)-milu taaneqartunut
ima assingutigippat paarlaassisoornermut
pissutaasinnaalluni,
4) ateq tassaappat nunami allamiut kinguliaqutigisartagaat nunami matumani inunnit
amerlanernit naluneqanngitsoq,
S) ateq taaneqamermigut allanneqarnermigulluunniit danskit oqariaasiinut naleqqutinngilluinnartuuppat,
6) ateq siulegutaappat imaluunniit
7) ateq naleqqutinngitsutut quiassuaataaratarsinnaappat mamiatsatsitsissutaasinnaappalluunniit.
§ 7. Atit inniminnigaasut makkuupput:
l) atit inuit aqqi pillugit inatsimmi nr. l40-mi
l7. maj l96l-meersumi § 7 naapertuutiga' lugu inniminniqaasut, aammalu
2) kinguliaqutit atorneqarsinnaasutut uppernarsaasiinikkut akuerisat.
1mm. 2. Aammattaaq allaganngukkamikjusv
titsministeriamut nalunaaruteqarnikkut makku
inniminniqaasinnaapput:
l) Kinguliaqutit nunap matuma inuinit kinguliaqutigineqanut.
2) atit (taaguulil) ñrmami, nioqqummul law
quutaasut. imaluunn t peqat' ifñit iuuguutaal nunami maturnani nalunaarsornc›
qanut. aammalu
3) eqqumiitsuliortutut atiusut atiusuusaan
tallu nunami maturnani inunnit amerlanernit naluneqannqitsut inummillu nunami
maturnani najugaqartumit atorneqartut.
§ 8. § 6, nr. l-7-mi taamaattunik aulajungersagaqaraluanoq laamaattoq imaattuugut uppernarsaasiineqarsinnaavoq:
I ) Ateq qinnuteqartup angajogqaavinit, aatauvanit ayanil igtaluynnimaataqqium:
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steforældre eller oldeforældre, medmindre
navnet er erhvervet på grundlag af ægteskab.
Anord. nr. S49
2) plejefaderens eller plejemoderens efternavn, hvis plejefaderen eller plejemoderen
giver samtykke,
3) et efternavn, der indebærer en tilpasning af
et fremmedartet eternavn til dansk sprogbrug.
4) et efternavn, som ansøgerens ægtefælle,
bedsteforældre, oldeforældre, børn, søskende eller forældres søskende har erhvervet
i medfør af 5 6, såfremt den pågældende
giver samtykke, eller
5) et efternavn, som ansøgeren i øvrigt påviser
en ganske særlig tilknytning til.
§ 9. Navnebevis kan ialmindelighed udfærdiges på et efternavn, der består af to navne
forbundet med bindestreg, som ansøgeren enkeltvis kan bære som efternavn.
Kapitel 2
Fornavn og mellemnavn
§ 10. Et barn skal tillægges et eller flere
fornavne. Som fornavn má ikke vælges et navn,
der ikke er et egentligt fornavn, eller som kan
blive til ulempe for barnet.
Stk. 2. Fornavn skal senest 6 måneder efter
barnets fødsel anmeldes til ministerialbogen
(personregisteret) af barnets forældre eller den,
der har forældremyndigheden, eller tillægges
bamet ved dåb.
Stk. 3. Forandring af fornavn kan ske ved
anmeldelse til ministerialbogen (personregisteret).
§ ll. Et barn kan ved dåb eller til enhver tid
ved anmeldelse til ministerialbogen (personregisteret) tillægges et eller flere mellemnavne.
Som mellemnavn kan vælges faderens eller
moderens mellemnavn eller et navn, barnet kan
erhverve som efternavn i medfør af §§ l-2 og
§ 8, nr.l.
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taanit aanaqqiulaanillu pigineqarpat pigineqarsimappalluunniit, ateq taanna aappariilernikkut kinguliaqutinngorsimanngipPal.
2) ataatasiap anaanasialluunniit kinguliaqutaa, ataatasiaq anaanasiarluunniit tamatumunnga akuersippata,
3) kinguliaqut tassaappat nunami allamiorpaluttoq danskit oqariaasiannut naleqquttunngorsagaq,
4) kinguliaqut tassaappat qinnuteqanup uiatanuliata, aataavata/aanaavata, aataqqiutaata/aanaqqiutaata, qitornaasa, qatanngutaasa imaluunniit angajoqqaavisa qatanngutaasa § 6 naapertuutigalugu kinguliaqutigilersimasaat, taaneqartut akuersippata, aammalu
5) kinguliaqut tassaappat qinnuteqartup immikkut imminut tunngassuteqarneranik uppernarsisaa.
§ 9. Kinguliaqutitaarnermut uppernarsaat
nalinginnaasumik tunniunneqartarsinnaavoq
kinguliaqut tassaappat atit marluk kittoraammik akunnequsikkat, arlaat qinnuteqartup
nguliaqutimisut atorsinnaasaa.

Kapitali 2
Aleq :iuliaqul akunnequllu
§ 10. Qitomaq siuliaqummik ataatsimik
qassiinilluunniit atenaartinneqassaaq. Siuliaqutitut qinemeqaçssanngilaq ateq siuliaqutitut
atiunngitsoq imaluunniit qitomamut ittuukuluutaasinnaasoq.
lmm. 2. Ateq siuliaqusiunniagaq kingusin›
nerpaamik qitornap erniuneranit qaammatit 6
qaangiutsinnagit ministerialbogimut (inuit aqqinik nalunaarsuiflimmut) qitornap angajoqqaavinit imaluunniit angajoqqaajusutut oqartussaatitamit nalunaarutigineqassaaq imaIuunniit qitornap kuisinneratigut atertaaritinneqassalluni.
1mm. J. Siuliaqut ministerialbogimut uit
aqqinik nalunaarsuifñmmut) nalunaarutigineqarnermigut alIanngortinneqarsinnaavoq.

§ ll. Qitomaq kuisinnermigut imaluunniit
sukkulluunniit qanoq ilisukkut ministerialbogimut (inuit aqqinik nalunaarsuifñmmut) nalunaarutiginninnikkut ataatsimik qassiinilluunniit akunnequtinik atertaartinneqarsinnaavoq.
Akunnequtitut qinerneqarsinnaapput ataataasup anaanaasulluunniit akunnequtitut atia
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Stk. 2. l øvrigt kan overovrigheden ved navnebevis tillade et mellemnavn, som barnet kan
erhverve som efternavn eller har en særlig tilknytning til.
Stk. J. Et mellemnavn kan bortkastes ved
anmeldelse til ministerialbogen (personregisteret).
Stk. 4. Et mellemnavn bortfalder, hvis det
erhverves som efternavn.
§ 12. Forandring af fornavn og mellemnavn
kan ske ved adoptionsbevilling. § l0, stk. l, og
§ ll finder tilsvarende anvendelse.
Kapitel 3
Forskellige bestemmelser
§ 13. Navngivning ved dåb kan uden for de
sønderjyske landsdele ske i folkekirken eller i
et anerkendt trossamfund.
§ 14. Forandring af et barns navn kræver
samtykke fra barnet, hvis det er fyldt |2 år.
Stk. 2. Overøvrigheden kan ved navnebevis
tillade navneforandring, selv om samtykke efter stk. l foreligger, hvis særlige grunde taler
for det.
§ 15. Navneforandring, der kan ske ved anmeldelse til ministerialbogen (personregisteret)
eller til vielsesmyndigheden, kan også ske ved
navnebevis i forbindelse med navneforandring
efter §§ 6-9 og § ll, stk.2.
Stk. 2. Navneforandring efter§ 2 og §§ lO-l l
for en person. der ikke er tilført minisierialbogen (personregisleret) her i landet, sker ved
navnebevis. Det samme gælder .or navneforandring efter § 4, såfremt ægteskabet ikke er
indgået for dansk myndighed.
§ l6. Den, der uberettiget benytter et navn,
straffes med bøde. Påtale linder kun sted, nár
en forurenet begærer det, eller hvis almene
hensyn kræver det.
PWQ. nr. $49 nutsernerz
imaluunnii1ateq§§ l›2 aamma § S. nr. I naapenuuligalugit kinguliaqutitut alerilersinnaasaa.
Imm. 2. Aammattaaq overøvrighedip uppernarsaasiinikkut ateq qitornap kinguliaqutigilersinnaasaa imaluunniit immikkut tassunga
atassuteqanoq akunnequtituiakucrisinnaavaa
Imm. 3. Ateq akunnequt peerneqarsinnaavoq minislerialbogimut (inuit aqqinik nalu›
naarsuiflimut) nalunaaruiigininninnikkut.
Imm. 4. Aleq akunnequtitul atorunaassaaq
kinguliaqusiunneqaruni.
§ l2. Atit siuliaqut akunnequllu qitornavissiartaarineqarnikkut allanngoninneqarsinnaappuhâ l0,imm. l aamma§ ll laamaalluiik
atorneqassapput.
Kapitali 3
Aalajangersakkal assigiinngilsul
§ |3. Sønderjyllandip avataani kuisinnikkui
atserneqameq pisinnaavoq folkekirkemi imaIuunniit upperisarsioqatigiinni akuerisaasuni.
§ 14. Qitornap aqqaza allanngortinnissaanur p' masarineqarpoq qitornap l2-nik ukioqalereersimaguni akuersinissaa.
Imm. 2. lmmikkut ittunik pissutissaqartil
lugu overøvrighcdi uppernarsaasiinikkut atip
allanngortinnissaanut akuersisinnaavoq imm.
l naapertuutigalugu akuersineqanngikkaluarpalluunniit.
§ 15. Ministerialbogimut (inuit aqqimk nalunaarsuifñmmut) imaluunniit kaiititsinermik
suliaqartartunut nalunaaruieqarnikkut atermik
allanngortitsineq aammattaaq pisinnaavoq §§
6-9 aamma§ ll, imm. 2 malillugit atermik a
Ianngortilsinermut peqaiigitillugu uppernarsaasiinikkut.
Imm. 2. lnuup nunami matumani ministerh
albogimi (inuit aqqinik nalunaarsuilñmmi) nalunaarsimanngitsup § 2 aamma §§ lO-l l malillugit atiata allanngoninnera uppernarsaasi
nikkut pisanussaavoq. Aamma § 4 malillugu
atermik allanngortitsinermi taamaauussaavoq
Danmarkimi pisortanit katitinneqarsimanngikkaanni.

§ l6. Eqqunngitsuliorluni atermik atuisoq
akiliisitaanermik pillarneqarlussaavoq. Assuarlerñgineqarneq taamaallaal pisanussaavoq
eqqunngitsuliorligineqanup taamaaliornissaq
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SII.. 2. Den, der kan godtgøre, at en anden
uberettiget benytter vedkommendes navn eller
et navn. der har en sådan lighed hermed, at
forveksling let kan ske, kan ved dom få den
anden tilpligtet at ophører med brugen af navnet.
S/k. 3. Overtrædelse af§ IO, stk. 2, straffes
med bøde.
§ 17. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens gennemførelse.
§ 18. Regeringen kan indgå overenskomst
med andre stater om forholdet mellem dansk
og fremmed rets regler om personnavne, herunder om navnebeskyttelse. Overenskomsten
finder anvendelse her i landet efter bekendtgørelse i Lov-tidende.
Stk. 2. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om forholdet mellem danske og
andre nordiske landes regler om personnavne,
herunder om navnebeskyttelse.
§ 19. Loven træderi kraft den l. april l982.
SIL. 2. Fra lovens ikrafttræden ophæves §§
5 og 6 i forordning af 30. maj 1828 om dåben,
lov af 4. mans l857 om forandring i forordningen om dåben af 30. maj l828 og lov nr. 140
af l". maj l96l om personnavne.
§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes
i kraft for disse landsdele med de afvigelser,
som de særlige færøske og grønlandske forhold
tilsiger.
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kissaatigippagu. imaluunniit inooqatignnermut tunngatillugu taamaaliornissaq piumasarineqarpat.
Imm. 2. Kia uppernarsisinnaappagu atini
aterluunniit tamatumunnga assingungaarami
paarlaassinermut pissutaaratarsinnaasoq cqqunngitsuliornikkut inummit allamit atorneqartoq, taava eqqartuussisutigut atornerluisoq
pisussangortå" nnaavaa atermik pineqartumik
atuiunnaarnissaanut.
Imm. J. § IO, imm. 2-mik unioqqutitsineq
akiliisitaanermik pillaatisiaqartitaassaaq.
§ 17. lnatsisip atortinnissaanutjustitsministeri erseqqinnerusunik maleruagassaliorsinnaavoq.
§ 18. Naalagaaflimmi naalakkersuisut naalagaafñit allat isumagatigiissuteqarñgisinnaavaat inuit aqqi, tamatumunnga ilanngullugu
atit sernissorneqamissaat. pillugit Danmarkimi numamilu allami inatsisini maleruagassaatinneqartut imminnut naapertuutitaanis
saannik. lsumaqatigiissut tamanna nunami
maani atortunngortinneqassaaq lovtidendemi
nalunaarutigineqarnerminiit.
Imm. 2. Aammattaaq inn' nqqi, tamatu
munnga ilanngullugu aqqit sernissorneqarnissaat, pillugit Danmarkimi avannaamioqatigiinnilu allani maleruagassat imminnut naapertuuttuunissaat pillugu justitsministeri maleruagassaliorsinnaavoq. '
§ l9. Inatsit atortuulepoq I. april l982.
Imm. 2. lnatsisip atulersitaaneratigut atorunnaarsinneqarput kuisinneq pillugu peqqussummi 30. maj IXZS-meersumi §§ 5 aamma 6,
kuisinneq pillugu peqqussutip 30. maj l828meersup allannguutai pillugit inatsit 4. mans
l8S7›imeersoq, aammalu inuit aqqi pillugit
Inatsit nr. l40 I7. maj l96l-imeersoq.
§ 20. Inatsit manna Savalimmiunut Kalaallit Nunaannullu atortuunngilaq, kisianni kunngip peqqussutaatigut naalagaafñup ilaani
taakkunani atortuulersinneqarsinnaalluni Savalimmiuni Kalaallit Nunaannilu pissutsit immikkut ittut naapertuutigalugit allannguuteqartillugu.
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25. august [986 Bek. nr. 559 nal. nr. 559 nutserncra
Bekendtgørelse al' veksellov Veksel-it [iillugit inatsimmik nalunaarut
Se Lovtidende A, 1986, p. 1849. Tak. Lovtidende A, l986, qupp. 1849.
lnd uslrimin. j.nr. 580- l -86.
3555W.
wmuzoaä.
25. august 1986 Lb. nr. 558 inats. nal. nr. 558 nutsernera
Bekendtgørelse af checklov Check-it pillugit inatsimmik nalunaarut
Se Lovtidende A, 1986, p. 1839. Tak. Lovtidende A, 1986, qupp. 1839.
Industrimin. j.nr4 580-l›86.
Nalunaerulil - Grønlandsk Lovsamling - Serie A - I936 l97
ZI. august 1986 Anord. nr. S49 peqq. m. 549 nulsernera
Giver pâ Chrrsuanxborg 5/01. den 29. april 198/ Tunniunneqarpul Chrixlransborg slot-Imi. :Al/oq
29. april 198/
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
Küngiüssutivtinik Arsiorpugul Naxissusivdlulalo
I Dronningens navn:
Dronningip ancane:
INGRID
Dronning af Danmark INGRID
Rigsforstander Dronning af Danmark
Rigsforstander
OLE ESPERSEN
/ OLE ESPERSEÅ
mt Kalaa
ianni kun
mp ilaan
nalluni Sa
nssutsit imlannguuto
28. august l986 Lb. nr. 572
Bekendtgørelse af lov om ligebehandling al' mænd og kvinder med hensyn
til beskæftigelse m.v.
Se Lovtidende A, 1986, p. 2058.
Arbejdsmin. Lkl. j.nr. I460-2.
inats. nal. nr. S72 nulsernera
Angutit arnallu sulineq il.il. eqqarsaatigalugit naligiissitaanissaannik
inatsimmik nalunaarut.
Tak. Lovlidende A, l986, qupp. 2058.
nl |982.
Iligul ato;u pcqqusaamma 6.
maj 1828ix 4. mans
qi pillugil
›q.

nulsemera
ntigiinnerpiumasa›agu atini
sngaarami
aasoq eqit atome'ncrluisoq
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.2aq.
uisut naaigisinnaanngullugu
Danman
aleruagasJutilaanis1 nunami
tidendemi
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Valunaerulit - Grønlandsk Lovsamling - Serie A . 1935
Anord. nr. S49 pcqq. nr. S49
B. mums! 32,
Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om personnavne
l henhold til § 20 i lov nr. 193 al' 29. april
I98l om personnat-ne) bestemmes;
§ l. Loven sættes med de i §§ 2-5 nævnte
ændringer i kraft for Grønland den l. januar
l987.
§2.l§ l.slk.3.§2.§ l0,stk. 20g 3,§ ll.
stk. l og 3; og §. IS. stk. l og 2, udgår: »(personregistrenu.
§ 3. l § l, stk. S. og § 10. stk. l. ændres »6
måneder« til: »l år«,
§4. I § 6, nr. 5. og § 8. nr. 3. indsættes efter
»dansk« »eller grønlandsk«
§ 5. l § 10 indsættes som stk. 4:
»S/k. 4. Hjemmestyret nedsætter et sagkyndig! udvalg, der afgør. om et fornavn al' grønlandsk oprindelse opfylder kravet i stk. l. I.
pkt.« e
Justitsmin. .I.nr. LA. §“S3-75|'-3.
') Se vedlagte biläâ
Tak. bilaå ilanngussøq
v
lnuit aqqi pillugit inatsisip Kalaallit
Nunaannut atortunngortitaaneranik
peqqussut.
lnuit aqqi pillugit inatsimmi nr. l93-mi 29.
april l98l-imeersumi') § 20 naapertorlugu
imaauut aalajangemeqarput:
§ l. lnatsit §§ 2-5-imi taanqqanunik allannguuteqartillugu Kalaallit Nunaannut atortunngortinneqarpoq l. januar 1987.
§ 2. § l, stk. 3, § 2,§ 10, stk. 2 aamma 3,§
Il, stk. l aamma 3, aammaâ IS, stk. l aamma
2-mi atorunnaarpoq: »ünunnut nalunaarsuutit)«.
§ 3. § l. stk. 3, aamma§ IO, stk. 2-mi »qaammatit arñnillit« imaalerpoq »ukioq ataaseqm
§ 4. § 6. nr. 5, aamma § 8, nr. 3-mi »danskit«
kingornanut ilanngunneqarpoq: »lmaluunniit
kalaallita.
§ 5. § lO-mi stk. 4-tut ilanngunneqarpoq'
»Sika 4. Namminersomemllutik Oqanussat
paasisimasaqarluanunik ilaasonalimmik udx-algiliussapput, taakkualu aalajangissavaat sujuliaquuap kalaallinik peqqaarfeqartup slk. l,
2. pkL-imi piumasarineqartoq illuatungilemeruzm.
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