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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 6 § i namnförordningen Utgiven i Helsingfors den 16 december 2015

1463/2015

Statsrådets förordning 
om ändring av 6 § i namnförordningen

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i namnförordningen (254/1991) 6 §, sådan den lyder i förordningarna 222/1997

och 597/1999, som följer: 

6 §
Ett sådant utlåtande av nämnden för namnärenden som avses i 17 § 1 mom. och 32 d §

3 mom. i namnlagen begärs inte, om ansökan gäller
1) ändring av ett minderårigt barns släktnamn till barnets förälders släktnamn,
2) ändring av sökandens släktnamn till ett släktnamn som sökanden har haft tidigare,
3) ändring av sökandens släktnamn till ett vedertaget släktnamn som burits av en för-

fader i högst fjärde generationen från sökanden, sökandens generation medräknad,
4) ändring av sökandens släktnamn till makens släktnamn och maken har gett sitt sam-

tycke till det, 
5) personlig användning av ett släktnamn som avses i 7 § 3 mom. i namnlagen framför

makarnas gemensamma släktnamn under äktenskapet eller efter äktenskapets upplösning,
6) avstående från ett släktnamn som avses i 7 § 3 mom. namnlagen framför makarnas

gemensamma släktnamn under äktenskapet eller efter äktenskapets upplösning,
7) ändring av sökandens förnamn till ett sådant förnamn som sökanden har haft tidigare, 
8) ändring av sökandens förnamn till ett förnamn som i Finland används som förnamn

av personer av samma kön som sökanden, om det inte finns skäl att misstänka att det finns
ett hinder enligt 32 b § i namnlagen för att godkänna förnamnet.

Magistraten kan dock begära ett utlåtande av nämnden för namnärenden om en sådan
ansökan som avses i 1 mom., om magistraten anser att det finns särskilda skäl för det. I en
begäran om utlåtande ska skälen uppges. 

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016. 
På ansökningar som inleddes före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de be-

stämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 10 december 2015 

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström

Lagstiftningsråd Salla Silvola


