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HØRING - FORSLAG OM VIGSELRETT PÅ NORSKREGISTRERTE SKIP

Utlendingsdirektoratet (UDI) viser til høringsbrev fra Barne-, Likestillings- og
inkluderingsdepartementet av 11. november 2010 med forslag til endring i ekteskapsloven om
utvidelse av vigselsretten på norskregistrerte skip.

UDI støtter i hovedsak forslaget til ny bokstav i ekteskapsloven § 12 e, og de hensyn som ligger
bak forslaget.

Vi vil imidlertid peke på enkelte forutsetninger i forståelsen av den foreslåtte bestemmelse og
anvendelsen av den. Ved at utvidelsen skal gjelde "skipsfører på norskregistrert skip dersom
skipet etter søknad har fått vigselsrett av departementet", antar UD1 at det innebærer at
myndigheten begrenses til øverstkommanderende ombord, og at det ikke er anledning til å gi
myndigheten til andre offiserer ombord. UDI forutsetter videre at de aktuelle skipsførere som blir
godkjent som vigsler har tilstrekkelig kompetanse, og at de foretar tilsvarende undersøkelser som
de som allerede har vigselsrett etter ekteskapsloven, herunder om identitet og at ingen av
partene er gift fra før.

Under pkt. 4.4.2 i høringsnotatet drøfter departementet om det skal stilles et tilknytningskrav for
brudefolkene, men skriver at de vil avvente å ta stilling til dette til etter at høringsrunden er ferdig.
Departementet mener at siden næringspolitiske hensyn, herunder å tilrettelegge for
ekteskapsturisme, er hovedbegrunnelsen for å åpne for borgerlig vigsel på norskregistrerte skip,
så bør nok ikke vigselsretten innskrenkes ved at det settes vilkår om tilknytning. UDI anser at det
bør vurderes hvor hensiktsmessig det er å åpne opp for en videre adgang til å inngå ekteskap på
norskregistrerte skip sammenlignet med kravene til å inngå ekteskap i Norge og i utlandet ved
norsk utenriksstasjon. Dette er et hensyn som bør tillegges vekt selv om det ville resultere i færre
aktuelle reisende om et slik vilkår blir satt. Imidlertid vil de vanlige reglene for familieinnvandring
likevel komme til anvendelse for denne gruppen, og UDI ser ikke at det er tilstrekkelig behov for
at det må stilles krav om lovlig opphold for personer som gifter seg på norsk skip i internasjonalt
farvann. Vi ser imidlertid ikke grunner til å fravike kravet til lovlig opphold i Norge dersom vigselen
inngås på norsk skip som befinner seg " i riket", jf utlendingsloven § 6.
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