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F o r s l a g  

til 

Lov  o m  æ n d r i n g  a f  fo r ske l l ige  l o v b e s t e m m e l s e r  m e d  

2 1  års  a l d e r s g r æ n s e r .  

(Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 12. december 1969.*) 

§ i. 
I lov nr .276 af 30. juni 1922 om ægte- 

skabs indgåelse og opløsning, som ændret 
senest ved lov nr. 412 af 18. december 1963, 
foretages følgende ændringer: i 

I § 3, stk. 2, § 6 og § 7, stk. 1, ændres 
홢21 år" til: 홢20 år". 

§ 2. 
I lov nr. 132 af 16. april 1935 om offentlig 

auktion ved auktionsledere, som ændret ved 
lov nr. 286 af 18. juni 1951, lov nr. 139. af 
25. maj 1956, lov nr. 115 af 31. marts 1960; 
lov nr. 207 af 21. maj 1969 og lov nr. 354 
af 4. juni 1969, foretages følgende ændring: 

I 9 7,'3. pkt., ændres 홢dog at en alder af 
21 år er tilstrækkelig" til: 홢Det er dog til- 
strækkeligt, at den pågældende er myndig". 

§ 3. 
I lov nr. 131 af 7. maj 1937 om børn uden 

for ægteskab foretages følgende ændring: 
I § 2 ,  stk. 2, 3. pkt., ændres 홢21 år" til: 

,,20 år". 
§ 4 .  

I lov nr. 162 af 18. april 1950 om lig- 
brænding foretages følgende ændring: 

I § 2 ,  stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres ,21 år" 
til: ,20 år". 

§ 5  
I lov nr. 277 af 27. maj 1950 om udøvelse 

af erhverv i Grønland, som ændret ved lov 
nr. 182 af 20. maj 1963, anordning nr. 388 
af 12. november 1966 og lov nr. 223 af 
3. juni 1967, foretages følgende ændring: 

§ 13, stk.1, nr. 3), affattes således: 
,,3) at være myndig eller efter myndigheds- 

loven at have fået tilladelse til på egen 
hånd at drive den næring, hvortil næ- 
ringsbrevet kræves,". ; 

§ 6 .  
I lov nr. 140 af 25. maj 1956 om adoption, 

som ændret ved lov nr. 336 af 24. november 
1961 og lov nr. 256 af 4. juni 1969, foretages 
følgende ændring: 

I 9 6, stk. 1, 1. pkt., ændres 홢21 år" til: 
홢20 år". 

. .  § 7 .  
I lov nr. 261 af 2. oktober ,1956 om lærlinge- 

forhold, som ændret ved lov nr. 210 af 31. 
maj 1963, foretages følgende ændring: 

I § 23, stk. 1, 2. pkt., ændres 홢ikke er 
fyldt 21 år" til: 홢er umyndig". 

§ 8 .  ' 
I lov nr. 251 af 10. juni 1960 for Fær- 

øerne om børneforsorg foretages følgende æn- 
dringer: 

1. I §  33, stk. 2, 2. pkt., § 34, stk. 1, 3. 
pkt., og §  34, stk. 2, ændres 홢21. år" til: 
홢20. år". 

2. I §  35, stk. 4, 3. pkt., ændres 홢indtil 
2 år" til: 홢indtil 3 år". 

§ 9. 
I lov nr. 154 al 27. maj 1964, arvelov for 

Grønland, foretages følgende ændring: 
§ 34 affattes således: 
홢§ 34. Såfremt ægtefællen skifter med 

afdødes umyndige børn og han ikke uden 
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. vanskelighed for sin nærings fortsættelse 
eller hjemmets opretholdelse kan udrede 
deres arv, kan skifteretten tillade, at arve- 
lodderne henstår hos den efterlevende ægte- 
fælle mod betryggende sikkerhed, indtil hver 
af arvingerne bliver myndig." 

§ 10. 
I lov nr. 193 af 4. juni 1964 om børne- og . 

ungdomsforsorg, som ændret ved lov nr. 245 
af 4. juni 1969, foretages følgende ændring: 

I § 45 ændres 홢21 år" til: 홢20 år". 

§ f1* -  /  i,. I lov ord rettens pleje t GrønlarÙl,( jfr. lov- 
bekendtgørelse nr. 317 af 4. november 1964, 
som ændret ved lov nr. 103 af 31. marts 
1965;og lov nr. 73 af 13, marts 1969, fore- 
tages følgende ændringer:-홢:i;홢. i f. ?;홢; 

1. I  kapitel 3y "§ 6/1.  pM^ ændres 홢ikke 
fyldt 21 år eller umyndiggjort" til: 홢umyn- 
dig". 

2. I kapitel 5, § 23, stk. 1,1. .pkt.," ændres 
홢person over 21 år" til: 홢og myndig person". 

§ 12. 
I lov nr. 195 af 26. maj, 1965 oni saltvands- 

fiskeri, som ændret ved lov nr. 222 af 3. juni 
1967 og lov nr. 264 af 4. juni 1969, fore- 
tages følgende ændringer: 

-1. I ,§ 12, stk. 5, 1. pkt., ændres 홢fyldt 21 
år" til: 홢myndig". 

2. I § 25, stk. 2, nr. 1, ændres 홢fyldt 21 
år" til: 홢myndig". 

§ 13. 
I lov nr. 229 al 8. juni 1966 om ungdoms- 

klubber m. v. i Grønland. foretages følgende 
ændring: 

I § 2 ,  nr. 3, 1. pkt., ændres 홢medlemmer 
over 21 år" til: 홢myndige medlemmer". 

§ 14. 
I lov nr. 114 af 4. april 1967 om landbrugs- 

ejendomme foretages følgende ændring: 
I 9 16, stk. 1, ændres to steder 홢21 år" til: 

홢20 år". 
§ 15. 

I lov nr. 246 af 9. juni 1967 om udtagelse 
af menneskeligt væv m. v. foretages følgende 
ændringer: . v 
- - 1. I § ,  stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres 홢21 år" 
til: 홢20 år". 

2. I S 2 og, S 4, stk. 3, 2. plet., ændres 
,;21:: aí'( til: 홢20. år". ^ 

,i § 16. 

I lov før Grønland om ægteskabs indgåelse 
og opløsning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 381 
af 21. september 1967, foretages følgende 
ændringer:. 
' I  § 3, stk. 2, § 6,1.  pkt., og § 7, stk. 1, 
ændres 홢21 år" til: 홢20 år". 

홢 §.17.' 홢홢 
I lov nr.. 256 af 4. :juni'1969 om ægteskabs 

indgåelse og, opløsning foretages følgende 
ændring:, s , >.. 홢 

I § 2 ,  stk. 1, ændres 홢21 år" til: 홢20 år". 

§ 18. 
I Loven træder i kraft den 1. januar 1970. 

§ 1 9 .  
Loven gælder ikke for Færøerne og Grøn- 

land. Ændringerne i §§ 1-3, 6, 8, 15 og 17 
kan ved kgl. anordning sættes i kraft for 
Færøerne, og ændringerne i §§ 5-7, 9, 11, 
13 og 15-17 kan ved kgl. anordning sættes 
i kraft for Grønland. Ved samme kgl. an- 
ordning kan § 6, 2. pkt., i lov for Grønland 
om ægteskabs indgåelse og opløsning ændres 
eller ophæves. ' 

Skyt te .  

/ Henry Møller. 


