LOVVERKET OM TVANGSEKTESKAP 2006:
EKTESKAPSLOVEN
§ 1. Ekteskapsalder.
Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap uten samtykke fra dem eller den som har foreldreansvaret,
og tillatelse fra fylkesmannen.
Fylkemannen kan bare gi tillatelse når det foreligger særlige grunner for å inngå ekteskap.
§ 6. Når prøving skal skje, og hvem som skal foreta prøvingen.
Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt.
Prøvingen foretas av folkeregisteret(endring fra 1. oktober 2004).
§ 7. Bevis for at ekteskapsvilkårene er oppfylt.
l) Hver av brudefolkene skal hver for seg erklære på ære og samvittighet at ekteskapet blir inngått av egen fri
vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse.

§ 16. Ugyldighet.
Hver av ektefellene kan reise søksmål for å få kjent ekteskapet ugyldig dersom han eller hun er blitt tvunget
til å inngå ekteskapet ved rettsstridig atferd.
Adgangen til å reise søksmål bortfaller hvis sak ikke er reist innen seks måneder etter at ektefellen er blitt fri
for tvangen. Søksmål kan ikke i noe tilfelle reises senere enn fem år etter ekteskapets inngåelse.
§ 30a. Avtale om ekteskap.
En avtale foreldre eller andre gjer om ekteskap på vegner av barnet, er ikkje bindande.

STRAFFELOVEN:
§ 12. For så vidt ikke annet er særlig bestemt, får norsk straffelov anvendelse på handlinger som er foresatt:
3. i utlandet av norsk statsborger eller noen i Norge hjemmehørende person når handlingen
a) hører blant de som omhandles i denne lov § 222 (straffeloven)
4. i utlandet av utlending, når handlingen enten
a) hører blant dem som omhandles i denne lov § 147a og 147b (her utlendingsloven § 30 om bortvisning)

§ 222, 2. ledd:
For tvangsekteskap straffes den som ved vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller
annen rettsstridig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å inngå ekteskap.
Straffen for tvangsekteskap er fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte.
Rundskriv om fri rettshjelp til personer som er utsatt for tvangsekteskap
Ved lov 2. juli 2004 nr. 62 ble straffeprosessloven § 107 a om bistandsadvokat til fornærmede
i straffesaker endret, slik at straffeloven § 222 annet ledd om tvangsekteskap ble føyd til listen
over de lovbrudd som utløser krav på bistandsadvokat for den fornærmede. Lovendringen
trådte i kraft straks.
Stortinget fattet 17. februar 2005 vedtak til lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri
rettshjelp. Av endringsloven § 11 første ledd nr 7 (fritt rettsråd) og § 16 første ledd første
setning (fri sakførsel) følger at den som er utsatt for tvangsekteskap gis rett til fri rettshjelp
uten behovsprøving. Endringsloven vil tre i kraft 1. januar 2006 .
UTLENDINGSLOVEN (endringer 15.10.04)
§ 29. Utvisning.
Utlending kan utvises
Utlending som har arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse kan bare utvises dersom det
straffbare forholdet kan føre til fengselsstraff i mer enn ett år.
Utvisning er til hinder for senere innreise i riket. Innreiseforbudet kan gjøres varig eller
tidsbegrenset, men som hovedregel ikke for kortere tidsrom enn to år.
§ 9. Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse til familiemedlemmer. (endringer 1.02.06).
Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse for familieetablering kan nektes dersom det er
sannsynlig at søkeren eller dennes særkullsbarn vil bli mishandlet eller grovt utnyttet.
Tilsvarende gjelder særkullsbarn som søker familiegjenforening med forelder som har fått
arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse for familieetablering. Kongen kan gi nærmere regler
om bestemmelsens anvendelse i forskrift.
Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse etter første ledd kan nektes dersom
referansepersonen etter forespørsel ikke samtykker i at søkeren gis tillatelse eller dersom det
er sannsynlig at ekteskapet er inngått mot en av partenes vilje.
Kongen kan fastsette ved forskrift hvem som skal betraktes som nærmeste
familiemedlemmer etter denne paragrafen og kan gi regler om arbeidstillatelse eller
oppholdstillatelse til de nærmeste familiemedlemmene til utlending hvis opphold er forutsatt
ikke å bli varig.
§ 9a. Krav til intervju av referansepersonen i Norge(ikke vedtatt enda).
Tilføyes ved lov 6 jan 2006 nr. 1 (i kraft fra den tid Kongen bestemmer).



Stortinget har vedtatt å innføre bestemmelse om at trygdeetaten kan pålegge skoler å
gi melding til trygdekontoret når elever har fravær som kan skyldes utenlandsopphold.

Bestemmelsen trer i kraft 1. juli 2006. Stortinget har også vedtatt å stramme inn retten
til barnetrygd under utenlandsopphold. Endringen vil gjelde fra 1. januar 2007.

