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Høring om endringer i ekteskapsloven og brudvigjingslova - forslag til endring av ekteskapsloven
§ 7 h m.m.

Det vises til departementets høringsbrev av 11.4.2014.

Skattedirektoratet støtter de fremsatte forslag til lovendringer i ekteskapsloven og brudvigjingslova.
Vi er enig i at fylkesmannen er bedre egnet en folkeregistermyndigheten da embetet har større faglige
forutsetninger for å behandle saker som krever utøvelse av skjønn, en kompetanse fylkesmannen alt har
etter ekteskapsloven § la.

Vi har imidlertid noen merknader til det lovtekniske og praktiske ved forslaget.

Folkeregistermyndigheten har etter ekteskapsloven § 7 litra h annet punktum en dispensasjonsadgang for
kravet til ekteskapsattest i saker der bostedslandet for eksempel ikke utsteder ekteskapsattest. Det kan
imidlertid stilles spørsmål om ikke begrepet "særlige tilfelle" også vil kunne omfatte tilfeller der
ekteskapsattest ikke utstedes som følge av at det foreligger et gyldig ekteskap mellom partene i
hjemlandet som ikke er anerkjent i Norge (haltende ekteskap). I rundskriv Q-21/2007 av 6.7.2007 pkt. 2
tredje avsnitt står det at i tvilstilfelle kan saker etter denne bestemmelse forelegges Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet.

For å gjøre regelverket enklere å praktisere og for å skape mer konsistens. hadde det vært en fordel at
forholdet mellom besternmelsens annet punktum og forslaget til nytt siste punktum hadde blitt klargjort.
Vi hadde også sett det som en ubetinget fordel at dagens dispensasjonsadgang etter annet punktum hadde
blitt lagt til fylkesmannen. subsidiært at rundskriv Q 21/2007 hadde blitt endret slik at tvilstilfeller
vedrørende kravet til ekteskapsattest forelegges fylkesmannen.
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