Katinissamik nalunaaruteqarneq - Ægteskabserklæring
Kalaallit Nunaanni kisimi atorneqassaaq

Kun til brug i Grønland

ILITSERSUUT

VEJLEDNING

Immersuineq tunniussinerlu
Katinissamik nalunaaruteqarneq immersorneqareerpat palasimut imaluunniit kommunal
bestyrelsip siulittaasuanut tunniunneqassaaq, piumasaqaatit katissinnaanermut misilin
neqarnissaat siunertaralugu. Inuit kommunit agguarneqarnerisa avataaniittut aappariiler
nissamut nalunaaruteqarneq Naalagaaffiup sinniisaanut tunniutissavaat.
Aappariilernissamut nalunaruteqarneq immersorneqarsimassaaq aammalu aappariin
nit tamanit atsiorneqarsimassalluni. Aappariilernissamut nalunaaruteqarnerup saniatigut
uppernarsaatit aappariilernissamut nalunaarummi eqqaaneqartut ilanngunneqassapput.

Udfyldelse og aflevering
Når ægteskabserklæringen er udfyldt, afleveres den til præsten el
ler kommunalbestyrelsens formand, til prøvelse af betingelserne
for indgåelse af ægteskab. Personer bosat i området udenfor den
kommunale inddeling skal aflevere ægteskabserklæringen til Rigs
ombudsmanden.
Ægteskabserklæringen skal være udfyldt og underskrevet af beg
ge parter og være dateret. Udover ægteskabserklæringen vedlæg
ges de dokumenter, der er nævnt i ægteskabserklæringen.

Misilinneqarnermik uppernarsaat
Katititsineq pisortanit misilinneqarnermik ingerlatsisimasunit pissanngippat, misilinneqarnermik ingerlatsisimasut pisortat misilinneqarnermik uppernarsaat katinnissamik piu
masaqaatinik eqqortitsisimanermik ersersitsisoq tunniutissavaat.
Misilinneqarnermik uppernarsaat pisortanut katititsisussanut tunniunneqassaaq.
Misilinneqarnermik uppernarsaat annerpaamik katinnginnermi qaammatit sisamat
sioqqullugit tunniunneqarsimasuussaaq.
Atermik inuuimmillu uppernarsaat takussutissaq
Katinniartut tamarmik immikkut inuttut normuminnik aamma atserneqarsimanerminnut
uppernarsaammik misilinneqarnermik pisortanut tunniussaqassapput. Aappariit Kalaallit
Nunaanni imaluunniit Danmarkimi najugaqarsimagunik nalinginnarmik paasissutissat aq
qit aammalu ulloq inuuiit pillugit CPR-imi takuneqarsinnaassapput.
Misilinneqarnermik pisortat CPR-imi paasissutissat pillugit nalornissuteqarunik, misi
linneqarnermik pisortat inuuiit, aqqit imaluunniit kuisinnermik uppernarsaatit tunniun
neqarnissaat/nassiunneqarnissaat piumasarisinnaavaat.
Ateq cpr.-imi allassimasuni imaluunniit inuuffiup-, aqqit-, kuisinnermut allagartat ni
kinganeqarpata allatut uppernarsarneqassapput soorlu katinnermi uppernarsaat, katissi
manermikuppernarsaat imaluunniit atinut uppernarsaat atorlugu.
Aappariit nunami allami najugaqarsimagunik imaluunniit Savalimmiuni CPR-imilu
nalunaarsorsimanatik taava ateq, inuuffik uppernarsarneqassaaq assersuutigalugu pas-i
atorlugu.
Katereernerup kingorna ateq
Nalinginnaasumik katittut tamarmik katereernerminni katinngikkallaramik naggatertik
pigiinnassavaat. Aappariilersulli arlaata katereernermi kingorna nalunaarutigisinnaavaa
aappartaami naggataa naggatigilersimallugu, tamanna katinnermut atatillugu pigilereersi
manngikkuniuk. Tamanna aappaasup akuersissutigereersimassavaa.
Aappartaartup arlaata aappartaami naggataa naggatigilersimaguniuk, nammineq naggatini aappaninnermini naggatigilikkami siornaniitillugu atuinnarsinnaavaa. Tamanna ka
tinnermi pisortanut nalunaarutigineqassaaq. Taamatut ateqalersimaneq katereernerup
kingorna inuit allattorsimaffiannut aamma nalunaarutigineqarsinnaavoq.
Pisuni tamani ateq taaguutaanngitsutut taamaallaat inissinneqarsinnaavoq inuit allat
torsimaffiannut malittarisassat malillugu, taamaattumillu ateq inuit aqqi pillugit peqqussut
malillugu attanneqarsinnaanani.
Aappariit arlaat katinnikuusimareeruni
Katinnissamut piumasaqaataavoq siusinnerusukkut katissimanerup imaluunniit aappariit
tut nalunaarsorneqarsimagaanni atorunnaarsinneqarsimassasoq avinnikkut, atorunnaar
sitsinikkut imaluunniit toqukkut qimagussimanikkut. Averusersimagaanni katittoqarsin
naanngilaq.

Dokumentation for navn og fødselsdato
Prøvelsesmyndigheden skal have dokumentation for begge kom
mende ægtefællers navne og fødselsdatoer. Er parterne bosiddende
i Grønland eller Danmark, vil oplysningerne om navne og fødselsda
toer som udgangspunkt fremgå af CPR.
Er prøvelsesmyndigheden i tvivl om oplysningerne i CPR, kan
prøvelsesmyndigheden forlange at få udleveret / tilsendt fødsels-,
navne- eller dåbsattester.
Navn, der afviger fra eller ikke fremgår af CPR eller fødsels-,
navne- eller dåbsattester, skal dokumenteres på anden måde ved
f.eks. vielsesattest, partnerskabsattest eller navnebevis.
Er parterne bosiddende i udlandet eller på Færøerne og ikke er
registreret i CPR, skal navn og fødselsdato dokumenteres f.eks. med
pas.
Navn efter ægteskabets indgåelse
Som udgangspunkt beholder hver af parterne deres efternavn efter
vielsen. En part kan dog anmelde, at vedkommende efter vielsen
antager den anden parts efternavn, medmindre navnet er erhvervet
på grundlag af ægteskab. Den anden part skal samtykke heri.
Hvis en ægtefælle fører den andens efternavn som giftenavn,
kan vedkommende anvende sit eget efternavn foran giftenavnet.
Meddelelse herom afgives til vielsesmyndigheden. En ægtefælle
kan også senere under ægteskabet anmelde denne navnebrug til
vielsesmyndigheden.
I begge tilfælde er navnet et adresseringsmellemnavn efter reg
lerne om folkeregistrering og ikke et navn som bæres efter person
navneloven.
Hvis en part tidligere har været gift
Det er en betingelse for at indgå ægteskab, at et eventuelt tidligere
ægteskab eller registreret partnerskab er opløst ved skilsmisse, om
stødelse eller død. Separation giver ikke ret til et nyt ægteskab.
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Dokumentation for skilsmisse i Grønland eller Danmark
Fraskilte personer skal derfor aflevere skilsmissebevilling eller ud
skrift af dom til skilsmisse. En dom skal være forsynet med en påteg
ning fra retten om, at den ikke er anket.
Når et tidligere ægteskab er opløst ved skilsmisse eller om
stødelse, skal den, der ønsker at indgå et nyt ægteskab aflevere:
1. Skifteattest fra retten om, at fællesboet er eller har været under
offentligt skifte, eller
2. bodelingsoverenskomst, hvoraf det fremgår, at privat skifte er
afsluttet, eller
3. erklæring fra den tidligere ægtefælle om, at den pågældende
ikke har bodelingskrav mod den ægtefælle, som ønsker at indgå nyt
ægteskab, eller
4. dom til skilsmisse, separation eller omstødelse eller bevilling til

Kalaallit Nunaanni Ilagiit / Folkekirken i Grønland

Avissimanermut uppernarsaat Kalaallit Nunaanni imaluunniit Danmarkimi
Taamaattumik inuit avissimasut avinnermut akuerineqarsimanermik uppernarsaammik
imaluunniit avissimanermik eqqartuussivimmiit uppernarsaammik tunniussissapput. Eq
qartuussiviup aalajangiinera atsiorneqarsimassaaq takutitsisumik suliaq maalaarutitut
nangeqqitassaanngitsoq.
Siusinnerusukkut katissimaneq avinnikkut atorunnaarsimappat imaluunniit atuuttus
saajunnaartitsinikkut, nutaamillu kissaateqaruni katinniarluni makkua tunniunneqassap
put:
1. Eqqartuussivimmit pigisanik avitsisimanermik uppernarsaat, ataatsimut pigisat pisortati
goortumik avinneqarsimanerannik, imaluunniit
2. pigisat avinnissaannik isumaqatigiissummik, namminerisamik pigisat avinneqarnerisa
naammassisimaneranik takutitsisoq, imaluunniit
3. siornatigut aapparisamit uppernarsaat pineqartoq katinniartoq pigisanik avitsinissamik
nutaamik katinniartup aapparisimasaa piumasaqarnianngitsoq, imaluunniit
4. avissimanermut tunngatillugu eqqartuussinerup takussutissartaa, avissimanermik ima

Prøvelsesattest
Hvis vielsen ikke skal foretages af den myndighed, der har foretaget
prøvelsen, udleverer prøvelsesmyndigheden en prøvelsesattest, der
viser, at betingelserne for at blive gift er opfyldt.
Prøvelsesattesten skal afleveres til den myndighed, der skal
foretage vielsen.
Prøvelsesattesten må tidligst være udstedt fire måneder før vielsen.

luunniit atuuttussaajunnaartitsinermik imaluunniit avinnissamik akuersissut imaluunniit
averusernermik, tassani aalajangiisimanerup pisimaneranik pigisat ataatsimut pigisat avin
neqarsimaneranik imaluunniit aappariit immikkut pigisaqarsimaneranik takutitsisoq, ima
luunniit
5. aappariit aalajangersagaannik nalunaarsugaq takutitsisoq pigisat tamarmik siusinnerusuk
kut katissimanerni tamakkiisumik avinnermi immikkut ittumik pigisaasimasut, imaluunniit
6. siusinnerusukkut aapparisimasaq allamik nutaamik katinnikuusoq naalagaaffimmi maani
takussutissaq, imaluunniit
7. Naalagaaffiup sinniisuanit akuersissut.

skilsmisse eller separation, hvori der er optaget bestemmelse om,
at fællesboet mellem ægtefællerne er delt, eller der har været fuld
stændigt særeje mellem parterne, eller
5. registreret ægtepagt, hvorefter alle ejendele i det tidligere ægte
skab fuldt ud var omfattet af skilsmissesæreje eller fuldstændigt
særeje, eller
6. bevis for, at den tidligere ægtefælle har indgået nyt ægteskab her
i riget, eller
7. tilladelse fra Rigsombudsmanden.

Inuit toqusoqarnikkut katissimanerat atorunnaarsimasoq Danmarkimi imaluunniit
Kalaallit Nunaanni
Uillarsimasut imaluunniit nuleersimasut aapparisimasap toquneranik uppernarsaat imaluunniit pigisanik agguaassinermi eqqartuussivimmiit uppernarsaat tunniutissavaat. Siusin
nerusukkut aapparisimasap toqusimanera aammattaaq toqusoqarsimasinnaaneranik eqqar
tuussivikkut aalajangiisimaneq takussutissaqassaaq. Eqqartuussivikkut aalajangiisimaneq
eqqartuussivimmiit takussutissaqassaaq aalajangiisimaneq suliassanngorteqqinneqarsi
manngitsoq. Aapparisimasap toqusimanera uppernarsarneqarsinnaanngippat misiliinermik
pisortaqarfiup Naalagaaffiup sinniisaanut suliaq saqqummiutissavaa.
Siusinnerusukkut aappariissimaneq toqusoqarneratigut atorunnaarsimappat toqusullu qi
matai Danmarkimi imaluunniit Kalaallit Nunaanni suliarineqarsimappata nutaamillu katinni
artup uku arlaat tunniutissavaa:
1. Pigisat agguarnerannut uppernarsaat ataatsimut pigisat pisortatigoortumik agguarneqar
simanerik takussutissaq, imaluunniit
2. Pigisat agguarnerannut uppernarsaat kingornalu ataatsimut pigisat tunniunneqarsimane
rinik inuinnarnut pigisat agguarneratigut, aammalu toqusumit kingornussisunut tamanit
ima
luunniit taassuma pisinnaatitsisuaniit, uppernarsaat pigisanik agguaanermik naam
massinnissimanermik takutitsisumik, imaluunniit
3. Pigisat agguarnerannut uppernarsaat kingornalu toqusoq kingornussiissuteqanngitsoq,
imaluunniit
4. Pigisat agguarnerannut uppernarsaat, kingorna pigisat kingornutassiinermut inatsit para
graf 37 imaluunniit 39 malillugu tunniunneqarsimanerannut uppernarsaat, imaluunniit
5. Kingornussisussat tamarmik pigisat agguarnissaannik piumasaqannginnertik upper
narsaataat, imaluunniit
6. aappariinnermi isumaqatigiissut nalunaarneqarsimasoq, imaluunniit pigisat aggua
r
neqarnissaannik uppernarsaat, kingornalu siornatigut aappariissimanermi pigisat tamakker
lutik immikkut pigisatut isigineqartut, imaluunniit
7. Naalagaaffiup sinniisaata akuersissutaa.

Personer, hvis ægteskab er ophørt ved død i Danmark eller
Grønland
Enker eller enkemænd skal aflevere den tidligere ægtefælles døds
attest eller skifteattest fra retten. Bevis for den tidligere ægtefælles
død kan også føres ved forevisning af udskrift af dødsformodnings
dom. Dommen skal være forsynet med påtegning for retten om,
at den ikke er anket. Hvis det ikke er muligt at fremskaffe bevis for
en tidligere ægtefælles død, skal prøvelsesmyndigheden forelægge
sagen for Rigsombudsmanden.
Hvis det tidligere ægteskab er opløst ved død, og dødsboet be
handles i Danmark eller Grønland, skal den der ønsker at indgå nyt
ægteskab aflevere:
1. Skifteattest om, at fællesboet er eller har været under offentligt
skifte, eller
2. skifteattest, hvorefter fællesboet er udleveret til privat skifte, samt
erklæringer fra samtlige arvinger efter afdøde eller fra disses befuld
mægtigede om, at skifte er afsluttet, eller
3. skifteattest, hvorefter afdøde intet efterlod sig, eller
4. skifteattest, hvorefter boet er udlagt efter reglerne i arvelovens
paragraf 37 eller paragraf 39, eller
5. erklæring fra samtlige arvinger efter afdøde om, at de giver afkald
på skifte, eller
6. registreret ægtepagt eller skifteattest, hvorefter alle ejendele i det
tidligere ægteskab fuldt ud var omfattet af særeje, eller
7. tilladelse fra Rigsombudsmanden.

Nunani allani avinneq aammalu toqusunut uppernarsaat
Siornatigut katissimaneq nunami allami atorunnaarsimappat avinnikkut il.il. palasip kom
munilluunniit suliaq Naalagaaffiup sinniisaanut saqqummiutissavaa, taassumalu isummer
figissavaa aappariinnerup naammattumik uppernarsaatissaqarnera ilumut qulakkiissallugu
aappariinneq atorunnaarsimasoq.
Nunani allani toqusoqarsimappat toqusut uppernarsaataat nunat allat pisortatigut oqar
tussaasut tunniussaat atorlugu imaluunniit toqusup nunaata qallunaat aallartitaata sin
niisaanit tunniunneqarsimasoq atorlugu. Tamanna pisinnaanngippat soorlu oqaatigineqa
reersutuut, siornatigut aapparisimasap toqusimanera uppernarsaaserneqassaaq tamannalu
misiliinermik pisortaqarfiit Naalagaaffiup sinniisaanut suliaq saqqummiutissavaa.

Personer under 18 år
Den, som er under 18 år, kan ikke indgå ægteskab uden:
-	 forældrenes skriftlige samtykke, medmindre den unge tidligere
har indgået ægteskab eller registreret partnerskab, eller Rigsombudsmanden har dispenseret fra kravet om samtykke
-	 tilladelse fra Rigsombudsmanden
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Inuit 18-nit inorlugit ukiullit
18-nit inorlugit ukiulik katissinnaanngilaq uku pigineqanngippata:
- Angajoqqaat isumaqataanermik atsiornerat, aatsaalli inuusuttoq siornatigut katissimani-	
kuunngippat imaluunniit nalunaarsukkamik aappaqarnikuusimanngippat, imaluunniit
Naalagaaffiup sinniisaa isumaqataanermik immikkut ittumik akuersissuteqarsimanngippat.
-	 Naalagaaffiup sinniisaanit akuersissut.

Lovligt ophold i Grønland eller Danmark
Prøvelsesattest til en part, der ikke er dansk statsborger, må kun
udstedes, hvis den pågældende lovligt opholder sig i Grønland eller
Danmark.
Prøvelsesmyndigheden kan kræve, at den pågældende godtgør
at have lovligt ophold i Grønland eller Danmark.
Hvis en part har statsborgerret og bopæl i udlandet, og det er
prøvelsesmyndigheden bekendt, at det påtænkte ægteskab er
ubetinget forbudt i det land, hvor parten har statsborgerskab eller
bopæl, må prøvelsesattest ikke udstedes. I så fald skal prøvelses
myndigheden forelægge sagen for Rigsombudsmanden.

Kalaallit Nunaanni Ilagiit / Folkekirken i Grønland

Inatsisit naapertorlugit Kalaallit Nunaanni imaluunniit Danmarkimi najugaqarneq
Misilinneqarsimanermik uppernarsaat aapparisamut qallunaat nunaanni innuttaassuse
qanngitsumut taamaallat tunniunneqarsinnaavoq pineqartoq inatsisit malillugit Kalaallit
Nunaaniippat imaluunniit Danmarkimiippat.
Misilinneqarsimanermik pisortat piumasarisinnaavaat pineqartoq inatsisit malillugit Ka
laallit Nunaaniimmat imaluunniit Danmarkimiimmat uppernarsassagaalu tamaattoqarnera.
Aappaasoq nalagaaffimmi innuttaasutut pisinnaatitaaffeqaruni aammalu nunami allami
najugaqarluni aammalu misilinneqarnermik pisortat ilisimagunikku katinniarneq pineqartoq
nunami pineqartumi inerteqqutaalluinnartoq katinniartoq naalagaaffimmi innuttaaffiani na
jugaqarfianilu taava misilinneqarsimanermik uppernarsaat tunniunneqassanngilaq. Tamaat
toqarpallu misilinneqarnermik pisortat, suliaq Nalagaaffiup sinniisaanut saqqummiutis
savaat.

Udenlandske skilsmisser og dødsattester
Er det tidligere ægteskab opløst ved udenlandsk skilsmisse mv. skal
præsten eller kommunalbestyrelsens formand forelægge sagen for
Rigsombudsmanden, som skal tage stilling til, om der er fremlagt
tilstrækkelig dokumentation for, at ægteskabet er opløst.
Ved dødsfald i udlandet må forevises dødsattest udstedt af ved
kommende udenlandske offentlige myndighed eller indberetning
fra dansk diplomatisk repræsentation i vedkommendes land.
Hvis det ikke er muligt, som nævnt, at fremlægge bevis for en
tidligere ægtefælles død, skal prøvelsesmyndigheden forelægge sa
gen for Rigsombudsmanden.

1.

Aappaq 1/Part 1: Paasissutissat / Oplysninger

Kinaassuseq / Identifikation
Inuup normua / CPR-nummer:
Massakkut naggat / Nuværende efternavn:

						

Nammineq naggat / Eget efternavn:
Siuliaqutit akunnequtillu / For- og mellemnavne:
Inunngorfik/ Fødested:
Naalagaaffimmi innuttaassuseq (qallunaatut innuttaanngikkaanni) / Statsborgerskab (hvis andet end dansk):

		

Siusinnerusukkut katissimagaanni / nalunaarsukkamik aappaninneq / Evt. tidligere ægteskab/registreret partnerskab
Siusinnerusukkut katinnikuuit imalt. nalunaarsukkamik aappaqarsimavit? / Har De tidligere indgået ægteskab/registreret partnerskab?
o Naagga / Nej o Aap / Ja
			
o Avinnikkut / Skilsmisse

Angerpat, kingullermik katissimaneq/nalunaarsukkamik aappariinneq qanoq atorunnaarpa? /
Hvis ja, hvordan blev det sidste ægteskab/registreret partnerskab opløst?

o Toqqukkut / Død

o Atorunnaarsitsinikkut / Omstødelse

Kingullermik katissimasap/nalunaarsukkamik aapparisap aqqi tamaasa / Seneste ægtefælles/registreret partners fulde navn:

Katereernermi naggat / Efternavn efter vielsen
Katinninnut atatillugu kissaatigaajuk: / I forbindelse med vielsen ønsker De da at:
o Massakkut naggat pigiinnassallugu /Anvende Deres nuværende efternavn
o Katitassappit naggataa katinninni pissallugu / Antage Deres kommende ægtefælles efternavn
o Nammineq naggat atussaaq akunnequtitut naggatigilikkap siornani / Anvende eget efternavn som adresseringsmellemnavn foran giftenavn

2.

Aappaq 2 /Part 2: Paasissutissat / Oplysninger

Kinaassuseq / Identifikation
Inuup normua / CPR-nummer:
Massakkut naggat / Nuværende efternavn:

						

Nammineq naggat / Eget efternavn:
Siuliaqutit akunnequtillu / For- og mellemnavne:

						

Naalagaaffimmi innuttaassuseq (qallunaatut innuttaanngikkaanni) / Statsborgerskab (hvis andet end dansk):

				

Kalaallit Nunaanni Ilagiit / Folkekirken i Grønland

Inunngorfik/ Fødested:
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Siusinnerusukkut katissimagaanni / nalunaasukkamik aappaqarneq / Evt. tidligere ægteskab/registreret partnerskab
Siusinnerusukkut katinnikuuit imalt. nalunaarsukkamik aappaqarsimavit? / Har De tidligere indgået ægteskab/registreret partnerskab?
o Naagga / Nej o Aap / Ja
			
o Avinnikkut / Skilsmisse

Angerpat, kingullermik katissimaneq/nalunaarsukkamik aappariinneq qanoq atorunnaarpa? /
Hvis ja, hvordan blev det sidste ægteskab/registreret partnerskab opløst?

o Toqqukkut / Død

o Atorunnaarsitsinikkut / Omstødelse

Kingullermik katissimasap/nalunaarsukkamik aapparisap aqqi tamaasa / Seneste ægtefælles/registreret partners fulde navn:

Katereernermi naggat / Efternavn efter vielsen
Katinninnut atatillugu kissaatigaajuk: / I forbindelse med vielsen ønsker De da at:
o Massakkut naggat pigiinnassallugu /Anvende Deres nuværende efternavn
o Aappassappit naggataa katinninni pissallugu / Antage Deres kommende ægtefælles efternavn
o Nammineq naggat atussaaq akunnequtitut naggatigilikkap siornani / Anvende eget efternavn som adresseringsmellemnavn foran giftenavn

3.

Katinnissamut akornutaasinnaasut / Ægteskabshindringer

Inuk katissinnaanngilaq
a. nammineersinnaassusiiagaasimagaanni, aappaninnissaanullu nakkutiginnittua aku-	
ersisimanngippat.
b. siuaasariippiartutut kinguaariippiartutulluunniit ilaquttaminut imaluunniit
qatanngumminut.
c. aapparisamik siuaasarpiamisut kinguaarpiamisulluunniit arlaat aappaqarsimappat,
tamanna kunngip akuersissuteqarfigereersimanngippagu.
d. angajoqqaarsiaaguni aama qitornavissiaaguni aammalu qitornavissiartaartuutilluni
aammalu qitornavissiaatillunilu.

Ægteskab må ikke indgås af personer
a. som er umyndiggjort medmindre værgen samtykker i ægteskabets
indgåelse.
b. som er beslægtede i ret op- og nedstigende linje, eller som er søskende.
c. af hvilke den ene har været gift med andens slægtning i ret op- eller
nedstigende linje, medmindre undtagelse er gjort ved kongelig bevilling.
d. som er adoptant og adoptivbarn, så længe adoptivforholdet består.

Katittoqarsinnaanngilaq aappariit imminnut aammalu pisortanut katinnissamik misi
liisussanut uppernarsaateqarsimmanngikkunik, pineqartut tamarmik angummik ima
luunniit arnamik allamik meeraqarnatik imaluunniit meerartaartussaanatik. Taamatut
paasissutissiisussaanermi aamma pineqarput qitornavississiat aammalu pineqartup
meeqqat akilersuuteqarfigisai kisiannili meeqqat qitornarsiaritissimasat pinnagit.

Ægteskab må ikke indgås, uden at hver af parterne over for den anden
og den myndighed, der skal prøve ægteskabsbetingelserne, har afgivet
erklæring om, hvorvidt den pågældende har eller venter børn med en
anden mand eller kvinde. Oplysningspligten omfatter også adoptivbørn
og børn, som den pågældende har bidragspligt overfor, men ikke børn,
som er bortadopteret.

Matumuuna uppernarsarpara allamik angummit naartunanga. Uppernarsarparattaaq
_____ meeraqarlunga.

Jeg erklærer herved, at jeg ikke venter barn med en anden mand. Jeg
erklærer samtidig, at jeg har ____ børn.

Matumuuna uppernarsapara allamik arnamik naartutitsinanga. Uppernarsarparaattaaq
_____ meeraqarlunga.

Jeg erklærer herved, at jeg ikke venter barn med en anden kvinde. Jeg
erklærer samtidig, at jeg har ____ børn.

4.

Ulloq aamma atsiorneq / Dato og underskrift

		

Ulloq /Dato 		

Erklæringen skal afgives og underskrives personligt af hver part, før viel
sen kan foretages. Ved underskrift erklæres samtidig, at der ikke er nogen
hindring for ægteskabet som nævnt i pkt. 3. Hvis den ene part antager
den andens efternavn er underskriften samtidig partens samtykke dertil.
Erklæringen skal dateres samtidig med underskriften. Erklæringer, der er
over 4 uger gamle, vil ikke blive godkendt.

Atsiorneq aappaq 1 / Underskrift Part 1 			

Atsiorneq aappaq 2 / Underskrift Part 2

Kalaallit Nunaanni Ilagiit / Folkekirken i Grønland

Nalunaarut katinnissaq sioqqullugu katittussaniit namminemit atsiorneqassaaq. At
siornermikkut aamma uppernarsassavaat pkt. 3-imi oqaatigineqartutut katinnissamin
nut akornutissaqanngitsoq. Aappariilersussat arlaata aappassami naggata pigilernis
saanut akuersinermut atsiornera aamma uppernarsaataassaaq. Nalunaaruteqarneq
atsiornerlu ataatsikkut ullulerneqassapput Nalunaaruteqaatit sapaatitakunnerinik 4-anik
pisoqaassusillit akuerineqarsinnaanngillat.
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