
Kd. 375. Breytingartillögur

við frv. til laga um mannanöfn.

Frá meiri hluta nefndarinnar.

1. Við 1. gr.
í stað »fornafn er löglegt eiginheiti hvers manns«

komi: eiginheiti hvers manns er það nafn, sem hann hlýtur i 
skírn eða í lögákveðinni tilkynningu til kirkjubókar.

2. »fornafn« breytist í eiginheiti hvervetna í frumvarpinu (i rjettri
beygingu eftir því sem við á).

3. Við 1. gr.
Siðasta málsgrein »nafnfesti . . . nýtt nafn« falli burt, en hver- 

vetna í frv. komi: »leyfisbrjef« (í rjettri beyging) fyrir »nafnfesti«.
4. 18 ára breytist í 16 ára hvervetna í frumvarpinu.
5. Við 2. gr.

f stað »fornafn» og »fornöfn« í 2. línu
komi: nafn og nöfn.

6" Við 2. gr. (1. málsgrein).
Orðin »og skal hann rita þau« og málsgreinina út falli burt, 

en i staðinn
. komi: og skal hann jafnan rita þau á sama hátt. Eiginheíti skal 

ávalt rita á undan föðurnafni eða ættarnafni.
7. Við 2. gr.

Önnur málsgrein orðist svo. Hver maður skal rita föðurnafn 
sitt eða ættarnafn fullum stöfum á eftir eigin heiti.



8. Við 2. gr. (3. málsgrein).
í stað »á eftir fóðurnafni . . . til enda málsgreinar« 

komi: í stað fóðurnafns, og má þá rita fööurnafnið á undan þvi 
fullt eða skammstafað eða upphafsstaf þess einn, eða sleppa því.

9. Við 2. gr. (4. málsgrein).
í stað »Ef maður er skirður nafni«

komi: Nú hefir maður i skírn eða tilkynningu til bókar hlotið 
nafn.

10. Við 3. gr.
1. málsgr. orðist svo:

Þá er kona giflist, má hún taka upp ættarnafn manns sins með 
eða án föðurnafns síns eða ættarnafns, ella nota nafn sitt og kenna 
sig til föðurnafns sins.

11. Við 3. gr. (2. málsgrein).
»systkini« breytist í systkin, (og eins í 6. gr. 3. málsgr.).

12. Við 4. gr.
Siðari málsgr. orðist svo: Nú er barn föðurlaust, og skal það 

að föðurnafni kenna sig til móðurföður eða hafa ættarnafn móður 
sinnar, ef til er.

13. Við 6. gr. (3. málsgrein).
Á eftir »á að ná til«,

komi: eða það vottorð er löglega kemur i þess stað.
14. Við 6. gr. (5. málsgrein).

Upphaf málsgreinarinnar orðist svo: Nú eru framangreind skil- 
yrði fyrir hendi, og geta þá einnig faðir eða móðir o. s. frv.

15. Við 7. gr. staflið a.
í stað »hlutaðeigandi« 

komi: aðili.
Við staflið a. (2. málsgr.) í stað »upplýsingar« 

komi: skýrslu.
16. Við 7. gr. staflið c.

Liðurinn orðist þannig: Nöfn, er hneykslanleg eru á einhvern 
hátt, eða svo lik þeim nöfnum, er um getur i staflið a. og b., að 
villum geti valdið.

17. Við 7. gr. síðustu málsgrein.
Orðin »Nú vill einhver« og út til enda málsgreinar, falli burt.

18. Við 8. gr. 1. málsgrein.
í stað »semur stjórnarráðið og lætur prenta« 

komi: lætur stjórnarráðið semja og prenta.
19. Við sömu gr. sömu málsgrein.

stað »og skal þar innfæra«
komi: og færa þar inn. Fyrir »stjórnarráði« komi: stjórnar- 
ráðið.

20. Við sömu gr.
Á eftir orðunum wsemja og gefa út« 

komi: til leiðbeiningar.



21. Við sömu gr. staflið 1.
Fyrir »hæf eru« 

komi: fallin þykja.
22. Við sömu gr. staflið 3.

Fyrir »heimilt skal vera« 
komi: æskilegt þykir.

23. Við 9. gr.
Fyrir »hlutaðeigandi« 

komi: sá er í hlut á.
24. Við 10. gr.

Fyrir »hlutaðeigandi sóknarpresti« 
komi: sóknarpresti þeim, sem í hlut á.

25. Við 11. gr. síðari málsgrein.
Fyrir orðin siðustu: »eða rangmynduð« 

komi: eða færa slík nöfn til bókar.
26. Við 12. gr.

»5 kr.« breytist í 10 kr.
27. Við 13. gr.

Siðasta málsgrein falli burt.


