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Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett
mv. - høringssvar fra Bufetat, region øst
Det vises til forslag til endringer i ekteskapsloven knyttet til anerkjennelse av ekteskap inngått med
mindreårige etter utenlandsk rett. Hovedforslaget i høringsnotatet gjelder spørsmål om anerkjennelse av
ekteskap inngått etter utenlandsk rett, der én eller begge var under 18 år og uten tilknytning til Norge da
ekteskapet ble inngått.
Bufetat, region støtter i all hovedsak forslagene som fremgår av høringsnotatet. Høringsnotatet er
velbegrunnet og godt utredet. Bufetat, region ønsker likevel å komme med noen kommentarer til forslaget.

Én av partene må begjære ekteskapet anerkjent
Departementet foreslås at det skal være tilstrekkelig at én av partene begjærer fylkesmannen om å anerkjenne
et ekteskap. Dette skal gjelde ekteskap inngått etter utenlandsk rett av parter med og uten tilknytning til
Norge på vigselstidspunktet.
Departementet skriver at formålet med å kreve begjæring fra bare én av partene er å sikre at fylkesmannen
kan vurdere om et ekteskap kan anerkjennes også i de tilfellene der partene ikke er enige. På denne måten
kan hensynet til den svakere part ivaretas. Behovet for å innhente den andre partens syn vil ivaretas gjennom
forvaltningslovens alminnelige regler, herunder reglene om forhåndsvarsling og forvaltningsorganets
utrednings- og informasjonsplikt.
Bufetat, region øst en enige i vurdering til departementet og intensjonen om å styrke den svakere partens
rettigheter. Likevel mener vi det er behov for understreke viktigheten av at de som skal ta beslutningen om
anerkjennelse av ekteskap har god kunnskap om tvangsekteskap og kjennetegn på dette. Det bør etableres
gode systemer og rutiner som sikrer at det foretas tilstrekkelige undersøkelser og utredninger for å fange opp
tvangsekteskap.
Forslaget om at ordningen kun skal forvaltes av ett fylkesmannsembete mener vi vil kunne bidra til å
redusere risikoen for ulik praksis, samtidig som man vil kunne sikre en spisskompetanse på feltet. En slik
spisskompetanse på feltet vil kunne bidra til at eventuelle tvangsekteskap oppdages i større grad.
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18-års grense for å anerkjenne ekteskap inngått etter utenlandsk rett for parter uten
tilknytning til Norge
Departementet foreslår å lovfeste en hovedregel om at ekteskap inngått etter utenlandsk rett av parter uten
tilknytning til Norge, ikke skal anerkjennes dersom en eller begge parter var under 18 år da de giftet seg.
Det foreslås imidlertid at det skal gjelde to unntaksregler fra denne bestemmelsen. Den første unntaksregelen
gjelder dersom partene er over 18 år på tidspunktet for anerkjennelsen, partene var minst 16 år da de giftet
seg og den eller de som var mindreårig ønsker ekteskapet anerkjent. Til denne har Bufetat, region øst ingen
kommentarer.
Den andre unntaksregelen som foreslås er at ekteskapet kan anerkjennes hvis sterke grunner taler for det.
Videre foreslås det å lovfeste i samme ledd at begge parter må være fylt 16 år på tidspunktet for
anerkjennelsen, for at unntaket skal komme til anvendelse.
Departementet mener at er behov for en snever sikkerhetsventil for å fange opp de helt spesielle tilfellene
hvor anerkjennelse kan være til barnets beste. Bufetat, region øst er enige i at det bør være en slik snever
sikkerhetsventil. Bufetat mener imidlertid at det vil være tilstrekkelig å lovfeste et krav om at det må
foreligge sterke grunner for anerkjennelse av ekteskap, tilsvarende slik det er gjort for tilknytningstilfellene.
Etter vår vurdering vil det på denne måten gis en slik sikkerhetsventil som departementet viser til, og åpne
opp for at det kun er i de helt spesielle tilfellene ekteskap kan anerkjennes. Ved å lovfeste at begge parter må
være fylt 16 år på tidspunktet for anerkjennelse er Bufetat bekymret for at man risikerer en praksis med
lavere terskel for anerkjennelse av ekteskap i ikke-tilknytningstilfellene enn i tilknytningstilfellene.
Unntaksreglene bør etter vår vurdering utformes likt.
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