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Høring - forslag om vigselsrett på norske skip 

 
Vi viser til brev med vedlegg av 11. november i år ang ovennevnte høring. 
 
Vi har følgende kommentar: 
 
Til pkt 4.3 Nærmere om vigselsrett på norskregistrerte skip 
 
Vi er enig med departementet i at det er det enkelte skip som får vigselsrett etter en behovsprøving. 
Videre er vi enig i at det er den enkelte skipsfører som må utføre vigselsseremonien med 
godkjenning av relevant norsk myndighet. Da vigselen er en norsk offentlig-rettslig handling, vil vi 
gå inn for at vedkommende må være norsk borger og beherske norsk. 
 
 
Til pkt 4.4.2 Tilknytningskrav 
 
Vi forutsetter at brudefolkene på forhånd skaffer seg gyldig prøvingsattest etter reglene i 
ekteskapsloven §§6 og 7. Å forlange noen bestemt tilkytning til Norge mener vi ikke er nødvendig. 
Det kan være naturlig her å sammenligne med vigsler inngått på Svalbard, der tilknytningskrav ikke 
stilles. Utfordringen når ikke partene har adresse i Norge, er at prøvingsattesten kan komme på 
avveie eller at det tar lang tid før den kommer frem. Partene må i disse sakene selv være ansvarlig 
for at gyldig prøvingsattest forevises skipsfører da det ikke er noe godt alternativ å sende den til 
rederikontoret der den lett kan komme bort. 
 
Det kan også ta tid å få registrert selve vigselen på skattekontoret når vigselspapirene først kan 
sendes når skipet ligger i land. Regelen er i dag at vigsleren senest tre dager etter vigselen skal 
sende bekreftet kopi av ”Melding om vigsel” til skattekontoret som etter nærmere kontroll utsteder 
vigselsattest som sendes brudens adresse. Denne fristen kan ikke gjelde for vigsler om bord på skip. 
Brudefolkene må derfor også varsles om at det kan ta noe tid før selve vigselen er rettslig gyldig. 
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Til pkt 5 Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Svaret på her vil avhenge av hvor mange dette vil gjelde. Erfaringsmessig er det en del merarbeid 
med utlendinger som vil gifte seg i Norge fordi det for mange er vanskelig å forholde seg til norsk 
lov. Dette gjelder særlig kravet til at skilsmisse skal godkjennes av fylkesmannen, krav til 
ekteskapsattest fra bostedslandet og evt skifte med arvinger. 
 
 
 

Med hilsen 

Kristin Os 
seniorrådgiver 
Rettsavdelingen 
 
  
  
 
 
 
 
 
 


