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Høring – anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter
utenlandsk rett
Skattedirektoratet viser til Barne- og familiedepartementets høring av 23. juni 2020 om anerkjennelse av
ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett.
Nedenfor følger våre kommentarer til de foreslåtte endringene i ekteskapsloven. Videre har vi knyttet noen
kommentarer til hvordan vi ser for oss at informasjonsdelingen vil skje mellom fylkesmannen og
folkeregistermyndigheten når det gjelder fylkesmannens anerkjennelse av ekteskap og tillatelse til å inngå
ekteskap med en annen person.
Ekteskapsloven § 7 første ledd bokstav b
Ekteskapsloven § 7 første ledd bokstav b foreslås opphevet. Dette samsvarer med endringen som ble gjort
i ekteskapsloven § 1 a i 2018, hvor det ble innført en absolutt 18 års aldersgrense. Vi ser derfor ikke noe
behov for bestemmelsen i § 7 første ledd bokstav b og ser positivt på at den foreslås opphevet.
§ 95 Overgangsregler for registrert partnerskap
Ekteskapsloven § 95 regulerer overgangsregler for registrert partnerskap. Det er ikke foreslått endringer i
denne bestemmelsen. Anerkjennelse av partnerskap inngått i utlandet, er regulert i bestemmelsens fjerde
ledd, og viser spesifikt til dagens § 18 a annet ledd når det gjelder anerkjennelse av partnerskap inngått i
utlandet med tilknytning til Norge. Bestemmelsen forslås flyttet til ny § 18 b. Foreslått ny § 18 a annet ledd,
inneholder den mer generelle ordre public vurderingen som tidligere lå i § 18 a første ledd. Vi anser det
hensiktsmessig at det vurderes om § 95 bør oppdateres hva angår henvisningen til dagens § 18 a annet
ledd.
Ettersom bestemmelser i norsk lovgivning som omhandler ekteskap, gjelder tilsvarende for registrerte
partnerskap, vil de foreslåtte endringene i de øvrige bestemmelsene i ekteskapsloven vedrørende
anerkjennelse av ekteskap også gjelde for registrerte partnerskap. Dette følger av ekteskapsloven § 95
annet ledd. Således vil foreslått ny § 4, § 18 a, § 18 b og § 18 c gjelde tilsvarende for registrerte
partnerskap.
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Meldeplikt fra fylkesmannen til folkeregistermyndigheten
Fylkesmannen vil kunne anerkjenne ekteskap inngått i utlandet jf. foreslått ny § 18 b annet ledd og § 18 c
annet ledd, samt gi tillatelse til at en person som er part i et ikke anerkjent ekteskap inngår nytt ekteskap i
Norge, jf. foreslått ny § 4 annet ledd. Det er derfor hensiktsmessig at fylkesmannen sender melding til
folkeregistermyndigheten når et ekteskap er anerkjent eller en part er gitt tillatelse til å inngå ekteskap med
en annen person. En slik meldeplikt kan for eksempel inntas i ekteskapsloven eller tilhørende forskrift.
Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelse i saken.

Med hilsen

Lene Marie Ringså
Seksjonssjef
Juridisk avdeling
Skattedirektoratet
Eileen Monsen
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