RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI
Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171
E-mail: ro@gl.stm.dk

Ansøgning om navneændring
Atermik allannguinissamut qinnuteqaat
Kontaktoplysninger Attaviginninnissamut paasissutissat
Navn/Ateq:
Adresse/Najugaq:
Postnr. + by/illoqarfik:
Telefon/Oqarasuaat:

E-mail:

Oplysninger om personen, der skal ændre navne Atermik allanngortitsiniartumit paasissutissat
Navn/Ateq:
CPR-nr./Inuup normua:

Statsborgerskab/Naalagaaffimmi innuttaaneq:

Ændring af navn Atermik allannguineq
Nyt fornavn(e)/Ateq(Atit) nutaaq/nutaat
Nyt mellemnavn(e)/Akunnequt(-it) nutaaq/nutaat
Tilknytning til mellemnavn/Akunneqummut attuumassuteqarneq
Nyt efternavn/Naggat nutaaq
Tilknytning til efternavn/Naggammut attuumassuteqarneq
Fremtidige fulde navn/Aterilerumaakkat tamaasa

Begrundelse for navneændring Atermik allannguinissamut peqqutigisaq

Følgende vedlægges i kopi:
- Fødsels-/dåbsattest, fødsels-/navneattest eller navneattest
- Dokumentation for slægtsmæssigt tilknytning (ved fødsels-/dåbsattest, fødsels-/navneattest,
vielsesattest, dødsattest m.v.)
- Vielsesattest (for gifte ansøgere)
- Plejetilladelse
- Evt. tidligere opnået navnebevis eller navneattest

Rigsombuddets j.nr.________________________

Makku assilineri ilanngunneqassapput:
- Inunngornermut kuisinnermullu uppernarsaat, inunngornermut atermullu uppernarsaat imaluunniit
atermut uppernarsaat
- Siulinut attuumassuteqarnermut uppernarsaatit (inunngornermut kuisinnermullu uppernarsaat,
katinnermut uppernarsaat, toqusup allagartaa il.il.)
- Katinnermut uppernarsaat (qinnuteqartumut katissimasumut)
- Meeqqamik paarsaqarnissamut akuersissut
- Siornatigut atermik allannguinermut uppernarsaat imaluunniit allagartaq

Ansøgers underskrift Qinnuteqartup atsiornera
Dato/Ulloq:
Underskrift/Atsiorneq

Medunderskriver Atsioqataasoq
Dato/Ulloq:
Underskrift/Atsiorneq
Dato/Ulloq:

Underskrift/Atsiorneq

For personer under 18 år underskriver indehaver af forældremyndigheden. Såfremt barnet er fyldt 12 år, skal
barnet også underskrive ansøgningen.
18-it inorlugit ukiullit pillugit angajoqqaatut oqartussaaffimmik tigumminnittoq atsiussaaq. Meeraq 12ileereersimaguni qinnuteqaammut aamma atsioqataassaaq.
Dato/Ulloq:

Underskrift/Atsiorneq

Vejledning til ansøgning om navneforandring
Dette er en vejledning i at udfylde skemaet til ansøgning om navneforandring. For mere information om hvilke
typer navnesager rigsombuddet behandler og sagsbehandlingen af navnesager se venligst vores hjemmeside,
www.rigsombudsmanden.gl. Her skal du gå ind på emnet ”familieretlige anliggender”.
Kontaktoplysninger:
Denne boks skal udfyldes af den der ansøger. Både hvis du ansøger om at ændre dit eget navn, og hvis du
ansøger på vegne af en anden, skal du skrive dine egne kontaktoplysninger i denne boks.
Oplysninger om personen, der skal ændre navne:
I denne boks skal du oplyse navn, personnummer og statsborgerskab på den person, der skal have foretaget
navneændringen. Hvis du ansøger om at få dit eget navn ændret, skal du udfylde boksen med dit eget navn,
personnummer og statsborgerskab. Hvis du ansøger på vegne af en anden, skal du udfylde boksen med navn,
personnummer og statsborgerskab på den du ansøger for, altså den person der skal have navneændringen.
Ændring af navn:
Du har mulighed for at angive nyt fornavn, nyt mellemnavn eller nyt efternavn. I disse felter behøver du kun
skrive de navne, der er nye. Det vil sige, at hvis du fx vil have nyt efternavn men beholde dit nuværende
mellemnavn, behøver du kun udfylde feltet nyt efternavn med det efternavn du ønsker at hedde. Felterne ”nyt
fornavn” og ”nyt mellemnavn” skal du i dette eksempel ikke udfylde.
Derefter skal du angive dit fremtidige fulde navn. Det er meget vigtigt, at du udfylder dette felt korrekt, og at du
skriver dit fulde navn, sådan som du ønsker, at det skal være efter navneændringen.
I feltet ”tilknytning til navn” skal du skrive, hvorfra du har ret til bære navnet. Eksempler på tilknytning til et
efternavn kan være: dit slægtsnavn, dine plejeforældres efternavn, din ægtefælles efternavn eller et nydannet
efternavn. Du behøver ikke forklare hvorfor, du ønsker navnet i dette felt.
Begrundelse for navneændring:
Her kan du beskrive, hvorfor du gerne vil tage det ønskede navn, hvis det er relevant.
Sammen med dette skema skal du vedlægge den nødvendige dokumentation i kopi:
- Fødsels- eller dåbsattest for den der skal have navneændringen.
- Ansøgning om ægtefælles efternavn: vielsesattest samt ægtefælles fødsels- og dåbsattest. Husk
ægtefælle skal enten medunderskrive ansøgningsskema eller udfylde en samtykkeblanket.
- Hvis begge ægtefæller søger om at sætte deres efternavne sammen med bindestreg: Hver ægtefælle
skal udfylde et ansøgningsskema. Begge ægtefællers fødsels- og dåbsattest samt vielsesattest.
- Ansøgning om plejeforældres efternavn: Forældremyndighedsindehavere skal udfylde samtykke
blanket, hvis plejebarnet er under 18 år. Derudover skal som udgangspunkt vedlægges plejetilladelse,
plejeforældres fødsels- og dåbsattest samt vielsesattest og barnets fødsels- eller dåbsattest hvis barnet er
navngivet.
- Ansøgning om slægtsnavn: Vedlæg fødsels- eller dåbsattest for den pågældende slægtning og de
mellemliggende slægtsled.
Hvis du er i tvivl om hvilken dokumentation, du skal vedlægge sammen med din ansøgning, er du velkommen
til at kontakte rigsombuddet, inden du indsender din ansøgning. Adresse og telefonnummer findes forrest på
dette skema.

Atermik allannguinissamik qinnuteqaateqarnermi ilitsersuut
Atermik allannguinissamik qinnuteqaatissiap immersorneqarnissaanut manna ilitsersuutaavoq. Inuup aqqi
pillugit suliat suut Naalagaaffiup Sinniisoqarfiata suliarisarnerai paasiniakkik nittartakkatsinni,
www.rigsombudsmanden.gl–mi. Tassani immikkoortoq ”ilaqutariinnermut tunngasunik suliat” saqqummersissavat.
Attaviginninnissamut paasissutissat:
Immikkoortoq taama qulequtalik qinnuteqaateqartup immersugassaraa. Taamaaliussaatit atit allanngortikkumallugu qinnuteqaateqaruit, inullu alla sinnerlugu qinnuteqaateqaruit paasissutissat ilinnut tunngasut kisiisa
immikkoortumi tassani allassavatit.
Atermik allanngortitsiniartumit paasissutissat:
Immikkoortumi tassani inuup aterminik allanngortitserusuttup aqqa, inuup normua nunamilu sumi
innuttaassuseqarnera allassavatit. Illit atit kisivit allanngortikkumallugu qinnuteqaateqarniaruit atit, inuttut
normut nunamilu sumi innuttaassuseqarnerit allassavatit. Inuk alla sinnerlugu qinnuteqaateqarniaruit, inuup
aterminik allanngortitsiumasut aqqa, inuttut normua nunamilu sumi innuttaassuseqarnera allassavatit.
Atermik allannguineq:
Siuliaqutitaariumasat, akunnequtitaariumasat kinguliaqutitaariumasalluunniit allassinnaavatit. Immikkoortumi
tassani atit nutaat kissaatitit kisiisa allassavatit. Imaappoq soorlu assersuutigalugu kinguliaqutitaarumaguit
maannamulli ateq akunnequt pigiinnarumallugu taava immersussami ”naggat nutaaq”-mi kinguliaqutitaariumasat kisiat allassavat. Assersuummi uani immersugassat ”ateq nutaaq” aamma ”akunnequt nutaaq” immersussanngilatit.
Taavalu naggataatigut siunissami aterilerumaakkat allassavat. Immikkoortup taassuma eqqortumik immersornissaa pingaaruteqarluinnarpoq, taamatullu pingaaruteqartigaluni atitit tamaasa, aterilerumaakkatit ilanngullugit,
allanneqarnissaat.
Immikkoortumi “naggammut attuumasseteqarneq”-mi aterilerumaakkatut pisinnaatitaaffigalugu isumaqarfigisat
sumit naggueqarnersoq allassavat. Naggammut attuumassuteqarnermut assersuutaasinnaapput: ilaquttavit
kinguliaat, angajoqqaarsiavit kinguliaat, aapparpit kinguliaa imaluunniit kinguliaq allarluinnaq. Taakkuninnga
kissaateqarnerit nassuiassallugu pisariaqanngilaq.
Atermik allannguinissamik peqqut:
Taama atertaarumanerit immikkoortumi tassani tunngavilersorsinnaavat, tamanna naleqqussorigukku.
Allagartat uppernarsaatillu nuunneri makkua qinnuteqaammut ilanngunneqassapput:
- Aterminik allannguerusuttup inunngornermut kuisinnermullu allagartaa.
- Aapparisap kinguliaqutaanik kinguliaquteqalerumalluni qinnuteqarnermi: katinnermut uppernarsaat
aammalu aapparisap inunngornermut kuisinnermullu allagartaa. Eqqaamallugu aapparisaq qinnuteqaammi atsioqataanissaa imaluunniit akuersissummik immersuinissaa.
- Aappariit kinguliaqutitik kittoraaserlugit ataqatigiissikkumallugit qinnuteqaateqarpata: Aappariit
tamarmik immikkut qinnuteqaateqassapput. Inunngornermut kuisinnermullu allagartaat aammalu
katinnermut allagartaat ilanngunneqassapput.
- Angajoqqaarsiat kinguliaqutaannik kinguliaquteqalerumalluni qinnuteqarnermi: Qitornarsiaq 18-nit
inorlugit ukioqarsimappat angajoqqaatut oqartuussaassusillip pappiara akuersissut immersussavaa.
Aamma ilanngunneqassapput paarsinissamik akuersissut, angajoqqaarsiat inunngornermut kuisinnermullu allagartaat aammalu katinnermut allagartaat kiisalu meeqqap inunngornermut kuisinnermullu
allagartaa, meeqqat atserneqarsimappat.
- Ilaquttat kinguliaqutaanik kinguliaquteqalerumalluni qinnuteqarnermi: Ilaquttap pineqartup eqqarlillu
qaninnerit inunngornermut kuisinnermullu allagartaa.
Qinnuteqaammik nassiussinnginninni uppernarsaatit allagartallu qinnuteqaatissiamut ilanngunngunneqartussat nalorngissutigigukkik Naalagaaffiup Sinniisoqarfianut saaffiginniinnarsinnaavutit. Sumiiffipput
oqarasuaatillu normua qinnuteqaatissiami allaqqapput.

