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DETKONGELIGE
JUSTIS•OGBEREDSKAPSDEPARTEMENT

Barne-,likestillings-og inkluderingsdepartementet
Postboks8036DEP
0030OSLO

Deresref Vårref. Dato
13/4948 14/2387-AST 23.07.2014

Jøring —endringeri ekteskapslovenogbrudvigjingslova—forslagtil endringav
ekteskapsloven§ 7h omekteskapsattester—overføreoppgaveretter
ekteskapslovenog brudvigjingslovatilfylkesmannen

VivisertilBarne-likestillings-oginkluderingsdepartementetsbrevav11.april2014
medvedlegg.

Justis-ogberedskapsdepartementethar følgendemerknader:

BLDforeslårå endre ekteskapsloven§ 7bokstavh vedå gi Fylkesmannenkompetanse
til å dispenserefrakravettil dokumentasjoni tillelierhvor detforeliggeret ekteskap
mellompartenei hjemlandet

JDvisertil det UDIog UNEskriveri sinehøringsuttalelser.ViviserogsåliiBLDsbrev
av5.mai2011tiIfylkesmennene,SkattedirektoratetogBUFffir(deresref.
20102775/TSV)om«Behandlingavsakeretter ekteskapslovenoglovomanerkjeanelse
avutenlandskskilsmisse—sakermed tilknytningtilutlandet».I brevetspkt.4 siste
avsnittstår følgende:

«Gjeldenderett innebæreratpartenei et ikke-anerkjentekteskapmå oppløse
ekteskapetfør de eventueltkan inngånyttekteskapi Norge.1Departementetbemerkerat
det ikkeskalleggestil rette forat parter somikkefårutenlandskekteskapanerkjenti

1 Detble tattheydefordettei Otprp. nr. 100(2005-2006)kapittel9.4:
"Departementetdelerikkei sammegradUtlendingsnemndasinbekymringforpar somikke fårmulighet til å

rostaaresse Koatorattresse Telefcm-sentralbordPlan-og Saksbehandler
Postboks8005Dep GullhaugTorg4a 22249090 ackabistrasjonsavdelingenÅsbildTveitArnstorp
0030Oslo 0484Oslo Org.nr.:972417831 Telefaks 22245281

22249534 aashild.antstorp@jd-dep.no



23.JUL.201410:36 JO NO.546 P 2

Norge etter ekteskapsloven § 18a andre ledd, får opphold her for å inngå nytt ekteskap.
Det er således ikke adgang til å "reparere" Ue-anerkjente ekteskap ved inngåelse av
nytt ekteskap her i landet Eventuell adgang til reparasjon vil kunne uthule
bestemmelsene i ekteskapsloven § 18asom nettopp skal motvirke tvangsekteskap.
Departementet mener dermed at gjeldende praksis hos utlendingsmynclighetene—der
det ilr.kegis oppholdstillatelse i slike tilfelle—må opprettholdes ut fra hensynet til
sammenhengen mellom regelverkene.»

Viviser til at utlendingsmyndighetenes praksis kan måtte endres dersom den foreslåtte
endringen skal ha noen effekt i saker hvor det søkes om familieizmvandringmellom
partene. JD kan instruere UDI om endret praksis, mens UNE bare kan insirueres
gjennom lov eller forskrift (dersom de ikke endrer praksis av eget tiltak etter at BLD
har endret sitt regelverk). Det er derfor mulig at den foreslåtte endringen vil
nødvendiggjøre endringer i utlendingsregelverket

Ovennevnte brev til fylkesmennene mv. må oppdateres som følge av de foreslåtte
endringene, og det må lages nye retningslinjer for samordning mellom de ulike etatene,
herunder fylkesmennene og utlendingsmyndighetene. Vi understreker viktigheten av
at rutinene er tydelige, shicat ansvarsforhold og samarbeid mellom etatene blir klart og
effektivt.JD legger i denne sammenheng til grunn at det ikke vilvære aktuelt å innvilge
en søknad om oppholdstillatelse for å inngå ekteskap, jf. utlendingsloven § 48 og
utlendingsforskriften § 9-5,før det er gitt en dispensasjon fra Fylkesmannen.

Det bør tilstrebes enighet mellom etatene når det gjelder vurderingen av om det
kommende ekteskapet dreier seg om tvangsgifte, og om mulig legges opp til en
rutinemessig foreleggelse av dette spørsmålet i disse sakene. Utlendingsmyndighetene
har uansett mulighet til å avslå en utlendingssak dersom de anser det som sannsynlig at
ekteskapet er inngått mot en avpartenes vilje,if. ufiendingsloven § 51 annet ledd. Man
kan derfor få en situasjon hvor Fylkesmannen dispenserer fra kravet om
dokumentasjon fra hjemlandet, samtidig som UDI avslår den etterfølgende søknaden
om oppholdstillatelse for å inngå ekteskap i Norge, fordi UDI anser tvangsgifte som
sannsynlig. Sannsynlighetskravet bør harmoniseres med utlendingsloven § 51 annet
ledd —det vil si sannsynlighetsovervekt. Vistøtter dermed ilekeUDIs forslag om å
harmonisere sannsynlighetskravet med de foreslåtte tmntaksbestemmelsene i 24-
årskravet og underholdskravet.2»

jD har ingen merknader til forslaget om å gi fylkesmannen kompetanse til å gi
etterfølgende godkjenning av ugyldige ekteskap, jf. ekteskapsloven § 16,
brudvigiingslova § 11 og ekteskapsloven § 18a,men viser for øvrig tll vedlagte

gifteseg i Norgefordidealleredeergift1utlandetDetleggesopptil atregelenskalbligodtkjentslikatdesom
omgårdenmåpåregneatdercekanværeenuheldigkonsekvensavomgåelsen."
2 Se høringsbrevav26.062014.Vårre£: 14/3812 og 14/3814.
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høringsuttalelse fra Sysselmannen på Svalbard,og støtter det som fremkommer der.

Med vennlig hilsen
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