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1. Innledning

Å tvinge noen til å inngå ekteskap er forbudt ved norsk lov
og krenker grunnleggende menneskerettigheter. FNs
kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs barnekonvensjon er tatt inn i norsk lov og skal bl.a. beskytte
barn og voksne mot tvangsgifte og annen vold.

Bakerst i heftet er det en oversikt over internettadresser, e-poster og telefonnummer som vil gi deg
tilgang til ytterligere informasjon om arbeidet mot
tvangsekteskap i Norge.

I Norge har man i flere år arbeidet for å bekjempe
tvangsekteskap. Den første handlingsplanen mot
tvangsekteskap kom i 1998 og inneholdt 40 tiltak.
Heftet ”Lover og konvensjoner relatert til tvangsekteskap” ble gitt ut i 2000 som et ledd i arbeidet med
denne planen.
I 2002 ble innsatsen ytterligere styrket, og det ble
foretatt en rekke lovendringer for å bekjempe tvangsekteskap i årene som fulgte. I 2007 ble det lagt frem
en ny fireårig handlingsplan for perioden 2008-2011,
med 40 videreførte og nye tiltak. Handlingsplanen
inneholder en bred satsing mot tvangsekteskap. Tiltakene i planen skal både ivareta forebygging, og beskytte dem som utsettes for slike overgrep. Som et
ledd i arbeidet med planen fikk Barne-, ungdomsog familiedirektoratet i oppdrag å oppdatere informasjonsmateriell om tvangsekteskap.
Grunnet alle lovendringene som har skjedd som
et ledd i arbeidet mot tvangsekteskap på 2000-tallet,
har det vært nødvendig å oppdatere heftet om lover
og konvensjoner. Heftet skal gi en oversikt over de
viktigste internasjonale konvensjoner og norske lover
som omhandler tvangsekteskap.
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2. Internasjonale konvensjoner

Den europeiske menneskerettskonvensjon av 1950

Synet på hva ekteskap er varierer i ulike deler av
verden. Felles er at ekteskap er en institusjon som
har til formål å regulere samliv. Flere internasjonale
konvensjoner som Norge har sluttet seg til, inneholder bestemmelser som skal sikre retten til å
inngå ekteskap. Konvensjonene tar samtidig sikte
på å avskaffe barneekteskap og tvangsekteskap og å
beskytte kvinner mot diskriminering.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen
fastsetter at ”Menn og kvinner i gifteferdig alder
har rett til å gifte seg og til å stifte familie, i samsvar
med de nasjonale lover som regulerer utøvelsen
av denne rettighet” (artikkel 12). Norge har
ratifisert konvensjonen, og den er inkorporert i
menneskerettsloven. Hvis norsk lov og konvensjonen
skulle komme i strid med hverandre, er det
konvensjonens bestemmelser som er gjeldende.

FNs verdenserklæring om
menneskerettigheter av 1948

Den europeiske menneskerettskonvensjonen gir
menn og kvinner like rettigheter i ekteskapet og
ved skilsmisse. Protokoll 7 til konvensjonen art. 5
fastsetter:

Å inngå ekteskap er i FNs erklæring om menneskerettigheter en grunnleggende rettighet. I artikkel
16 (nr. 1) heter det at voksne menn og kvinner har
rett til å inngå ekteskap og å danne familie, uten
noen innskrenkning på grunn av rase, nasjonalitet
eller religion. Menneskerettserklæringen sier også
at ekteskap skal inngås frivillig. Artikkel 16 (nr. 2)
fastslår:

”Ektefeller skal i sitt innbyrdes forhold og i forhold
til sine barn ha like rettigheter og likt ansvar av
privatrettslig art med hensyn til ekteskap, under
ekteskapet og i tilfelle av oppløsning av ekteskapet”.

”Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke
av de vordende1 ektefeller.”

FNs konvensjon om samtykke til
ekteskap av 1962
FNs konvensjon om samtykke til ekteskap,
minstealder for ekteskap og registrering av ekteskap

1

Vordende er det samme som framtidige.
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FNs kvinnediskrimineringskonvensjon
av 1979

forplikter statene som har sluttet seg til avtalen
til å ta alle mulige forholdsregler med sikte på å
avskaffe skikker, gamle lover og sedvaner som har
en tvingende, autoritær og undertrykkende praksis.
Statene er også forpliktet til å sikre fullstendig frihet
i valg av ektefelle, samt å avskaffe barneekteskap
og forlovelse av barn før pubertetsalderen
(konvensjonens innledning). Konvensjonen er
ratifisert av Norge.

Retten til fritt å velge ektefelle og å inngå ekteskap
frivillig er også nedfelt i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon.4 Norge har ratifisert konvensjonen.
Den ble inkorporert i norsk lov i likestillingsloven i
2005 og i menneskerettsloven i 2009. Konvensjonen
omhandler kvinners rettigheter i ekteskap og familieforhold. Det følger av artikkel 16 nr. 1 bokstav a at
kvinner og menn skal ha samme rett til å inngå
ekteskap. Artikkelens bokstav b fastslår at:

Etter konvensjonens artikkel 1 skal ekteskap ikke
kunne inngås på lovlig vis uten at det foreligger
et fritt og selvstendig samtykke fra begge parter.
Samtykke skal avgis av partene personlig ”etter
tilbørlig offentliggjøring”, i nærvær av myndighet med
vigselsrett og av vitner. Alle ekteskap skal registreres
i et offentlig register.

Kvinner og menn skal ha ”den samme retten til fritt å
velge ektefelle og å inngå ekteskap bare når det skjer på
fritt grunnlag og med fullt samtykke.”

Artikkel 2 nr. 1 fastsetter at medlemsstatene i sin
lovgivning skal ha en minimumsalder for inngåelse
av ekteskap. I Norge er aldersgrensen for å inngå
ekteskap 18 år. 2 Norge har tatt reservasjon for
konvensjonens artikkel 2 nr. 2, som omtaler
muligheter for å inngå ekteskap uten at begge er til
stede under vigselen. I Norge er det et krav at begge
parter møter personlig for en vigsler. 3

FNs barnekonvensjon av 1989
Barnekonvensjonen forplikter medlemslandene til
å anerkjenne og respektere barns grunnleggende
rettigheter til liv, utvikling, beskyttelse og deltagelse.
Det er et overordnet prinsipp i konvensjonen at
barnet har individuelle rettigheter og rett til
beskyttelse mot alle former for skadelig behandling
eller utnytting. Barnekonvensjonen ble i 2003
inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven. Barnekonvensjonen går dermed foran
bestemmelser i annen norsk lov hvis de skulle
komme i strid med hverandre.

FNs konvensjon om sivile og politiske
rettigheter av 1966
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
har som formål at medlemslandene skal sikre
innbyggernes grunnleggende sivile og politiske
rettigheter, som retten til ytringsfrihet og valgfrihet.
Artikkel 23 (nr. 3) fastslår at ekteskap ikke må inngås
uten de fremtidige ektefellers frie og uforbeholdne
samtykke. Konvensjonen er ratifisert av Norge og
inkorporert i norsk lov i menneskerettsloven.

Flere artikler i barnekonvensjonen er relevante når
det gjelder statenes plikt til å forhindre barne- og
tvangsekteskap. Blant annet har konvensjonen
artikler som omhandler:
Ikke-diskriminering (artikkel 2)
Barnets beste (artikkel 3)
• Retten til liv, overlevelse og utvikling (artikkel 6)
• Barnets rett til å bli hørt (artikkel 12)
•
•

Enkelte artikler i barnekonvensjonen omhandler
forhold som berører barneekteskap og
Se omtale av ekteskapsloven, s 9.
Se omtale av ekteskapsloven, s 10.
4
Konvensjon trådte i kraft 3. september 1981.
2
3
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tvangsekteskap. Norge er forpliktet til å treffe
effektive og egnede tiltak med henblikk på å avskaffe
tradisjonsbestemt praksis som er skadelig for
barns helse (artikkel 24, nr. 3). FNs barnekomité
nevner tvangsekteskap og omskjæring av kvinner
som eksempler på dette, og som det derfor må
treffes tiltak mot. Myndighetene er også forpliktet
til å gjøre alle nødvendige lovgivningsmessige,
administrative, sosiale og undervisningsmessige
tiltak for å verne barn mot alle former for fysisk
eller mental vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel,
forsømmelse, mishandling eller utnytting (artikkel
19). Myndighetene pålegges i tillegg å verne barn
mot alle former for seksuell utnytting og seksuelt
misbruk (artikkel 34). Begge disse bestemmelsene
danner basis for tiltak fra statens side for å hindre
barne- og tvangsekteskap, ettersom det også
innebærer påtvunget seksuell aktivitet. Artikkel
36 pålegger myndighetene å verne barn mot alle
”andre” former for utnytting som kan være skadelig
for deres velferd, og ekteskap med mindreårige
må anses å være et aktuelt område for vernetiltak.
Andre artikler som er relevante, er barnets rett til
ytringsfrihet (artikkel 13) og myndighetenes plikt til
å respektere barnets rett til tanke-, samvittighets- og
religionsfrihet (artikkel 14).
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3. Norske lover og regler

Ekteskapsloven

Prøving av ekteskapsvilkårene foretas av folkeregistermyndigheten 7 eller unntaksvis ved en
norsk utenriksstasjon. Prøvingen foregår ved at
brudeparet fremlegger bevis som er aktuelle for
ekteskapsinngåelsen (§ 7). Noen av disse er:

Ekteskapsloven slår fast at to personer av motsatt
eller samme kjønn kan inngå ekteskap (§ 1). Retten
til fritt å velge ektefelle er nedfelt i ekteskapsloven,
og ved prøving av ekteskapsvilkår 5 må begge parter
skrive under på at ekteskapet inngås frivillig. Lovens
paragraf 1 b slår fast at:

•

”Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge
ektefelle. Ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med
eget samtykke.”

•

Minstealder for å inngå ekteskap er i Norge 18 år
(§ 1a). Fylkesmannen kan gi dispensasjon til søkere
over 16 år, hvis det foreligger sterke grunner for
det. Adgangen til å gi dispensasjon ble imidlertid
innskrenket i 2007, blant annet for å forhindre
barneekteskap og tvangsekteskap. Det er straffbart å
gifte seg med noen under 16 år. 6

•

•

•

Prøving av ekteskapsvilkårene
Ekteskapsloven (§ 6) slår fast at:

•

”Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av
om ekteskapsvilkårene er oppfylt”

•

Erklære skriftlig på ære og samvittighet at de
ikke er nære slektninger (at de ikke er søsken
eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje,
ekteskapsloven § 3)8
Erklære skriftlig på ære og samvittighet om de har
vært gift før, eventuelt å framlegge bevis på at det
tidligere ekteskapet er opphørt ved død, skilsmisse
eller oppløst etter ekteskapsloven § 24 9
Framlegge dokumentasjon som viser at det ikke
er noe til hinder for at hun eller han inngår
ekteskap i Norge, dersom vedkommende er
utenlandsk statsborger og ikke fast bosatt i Norge
Framlegge dokumentasjon på lovlig opphold
i Norge, dersom vedkommende er utenlandsk
statsborger og skal inngå ekteskap i Norge
Erklære på ære og samvittighet og hver for seg,
at ekteskapet blir inngått av egen fri vilje, og at de
anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse
Fødselsattest (dersom prøvingen ikke foretas av
folkeregistermyndigheten (skattekontorene))
Samtykke fra foreldre og tillatelse fra fylkesmannen dersom de er under 18 år

Se neste avsnitt.
Se side 11.
7
Oversikt over folkeregistermyndigheten (skattekontorene) finnes på www.skatteetaten.no
8
Dette gjøres på skjemaet ”Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene” (skjema Q-0150) som finnes på www.skatteetaten.no/folkeregistrering
9
Det er forbudt å inngå ekteskap så lenge et tidligere ekteskap eller partnerskap består (ekteskapsloven § 4).
5
6
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•

Forlovererklæring – begge brudefolkene skal stille
en forlover som på ære og samvittighet skal
erklære at han eller hun kjenner parten og opplyse
om parten tidligere har inngått ekteskap eller
registrert partnerskap og om brudefolkene er
nært beslektet 10

i forkant av en vielse ha mottatt attest fra
folkeregistermyndigheten (skattekontoret) eller
norsk utenrikstjenestemann på at ekteskapsvilkårene
er prøvd og at reglene for å inngå ekteskap er fulgt.
Ekteskapsloven (§ 14, annet ledd) slår også fast at:
”En vigsler som kjenner til at et vilkår for å inngå
ekteskap ikke er oppfylt, skal ikke foreta vigsel. Finner
en vigsler at det er grunn til tvil om et vilkår er oppfylt,
kan vigselen utsettes og brudefolkene pålegges å skaffe
bevis for at vilkåret er oppfylt.”

Hvis Folkeregistermyndigheten (eller norsk
utenrikstjenestemann) finner at brudeparet oppfyller
vilkårene etter ekteskapsloven, får brudeparet
en attest for at det ikke er noe til hinder for at
ekteskapet blir inngått. Attesten er gyldig i fire
måneder fra den blir utstedt.

Hvis vigsleren for eksempel har kjennskap til at
ekteskapet ikke blir inngått etter begge parters egen
og frie vilje, har vedkommende plikt til ikke å vie
brudeparet.

Inngåelse av ekteskap
Når vilkårene for å inngå ekteskapet er prøvet,
og det ikke foreligger hindringer, kan ekteskap
inngås ved at brudeparet møter for en vigsler.
Vigsler er en person med vigselskompetanse,
det vil si at vedkommende har myndighet til
å foreta vielser. Det kan være prester i Den
norske kirke, prest eller forstandere i registrerte
trossamfunn, seremoniledere eller tilsvarende i
livssynssamfunn 11 og norsk utenrikstjenestemann
(Lov om utenrikstjenesten § 17). Vigselskompetanse
forutsetter at vigselsritualet som benyttes er
godkjent. Det er et vilkår at ritualet ikke strider mot
alminnelige likestillingsprinsipper. Det forutsettes
at fremgangsmåten for vigsel i ekteskapsloven blir
fulgt: «Ekteskap inngås ved at brudefolkene møter
for en vigsler. Mens begge er til stede, skal de erklære
at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre» (§
11, første ledd). Deretter skal vigsleren erklære
dem for ektefolk. Hvis denne fremgangsmåten
ikke er fulgt, anses ikke ekteskapet som inngått,
og ekteskapet er ugyldig (§ 16, første ledd). Dette
innebærer at ekteskap inngått ved stedfortreder
eller per telefon ikke anerkjennes som gyldige.
Et ekteskap vil etter denne paragrafen også være
ugyldig hvis vigsleren ikke hadde vigselskompetanse
eller dersom det ikke forelå gyldig prøvingsattest
fra folkeregistermyndigheten. Vigsleren skal

Ugyldiggjøring av ekteskap og skilsmisse
Hvis paret vies, selv om kriteriene for å inngå
ekteskap ikke er oppfylt, kan vielsen bli ansett
som ugyldig og ekteskapet som ikke inngått
(ekteskapsloven § 16 første ledd). Hvis noen er
tvunget til å inngå ekteskap, kan vedkommende reise
sak for å få ekteskapet kjent ugyldig. Ekteskapsloven
(§ 16 tredje ledd) slår fast at:
”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. Dette
gjelder uavhengig av hvem som har utøvd tvangen.”
Den som vil reise søksmål for å gjøre et ekteskap
ugyldig på grunn av tvang, må gjøre det innen
seks måneder etter at vedkommende er blitt fri fra
tvangen, og søksmål kan ikke i noe tilfelle reises
senere enn fem år etter at ekteskapet ble inngått (§
16 fjerde ledd). Hvis et ekteskap ut fra søksmål blir
kjent ugyldig, får dette virkning både fremover og
bakover i tid. Ekteskapet er ikke, og har aldri vært,
gyldig. Partene vil bli registrert med status som ugift
og ikke som skilt.

Forloverne må være myndige (over 18 år). Det er ikke krav om at forloverne må være norske statsborgere. De trenger ikke være tilstede under vigselen, dersom det
er andre vitner til stede.
11
Livssynssamfunn som mottar tilskudd etter lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn når Kongen har godkjent formen for inngåelse av ekteskap.
Departementet kan ved forskrift gi utfyllende regler om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn.
10
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Hvis reglene ovenfor ikke er fulgt ved inngåelse
av ekteskap i utlandet, vil det få konsekvenser
ved en eventuell søknad om familieinnvandring.
Hvis ekteskapet anses som ugyldig av norske
myndigheter, vil det ikke kunne danne grunnlag for å
få innvilget familiegjenforening, dersom ikke særlige
sterke grunner taler for det. Hvis ekteskap for
eksempel er inngått før en av ektefellene fylte 18 år,
vil det ikke danne grunnlag for familieinnvandring,
selv om begge parter er fylt 18 år når det søkes om
det. 13

At et ekteskap er inngått under press eller tvang,
kan også danne grunnlag for å få innvilget direkte
skilsmisse uten forutgående separasjonstid. De
samme søksmålsfrister gjelder her som i avsnittet
over. I ekteskapsloven (§ 23 tredje ledd) heter det at:
”En ektefelle kan også kreve skilsmisse dersom han
eller hun har blitt tvunget til å inngå ekteskapet ved
rettstridig atferd. Dette gjelder uavhengig av hvem som
har utøvd tvangen.”
For å få kjent ugyldig eller oppløst et ekteskap
på grunn av tvang, er det en forutsetning at
vedkommende er blitt tvunget ved rettstridig atferd.
Bestemmelsen omfatter både psykisk og fysisk
tvang.

Barneloven
Hvis foreldre inngår en avtale om at deres barn i
framtiden skal inngå ekteskap, er det ikke bindende.
Barneloven § 30a slår fast at:

Anerkjennelse av ekteskap
inngått i utlandet

”Ein avtale foreldre eller andre gjer om ekteskap på
vegner av barnet, er ikkje bindande.”

Et ekteskap som er inngått i utlandet anerkjennes
i Norge hvis ekteskapet er gyldig inngått i
vigselslandet (ekteskapsloven § 18a første ledd).
Et ekteskap anerkjennes likevel ikke i tilfeller hvor
det åpenbart vil virke støtende på norsk rettsorden
(ordre public). Ekteskapsloven § 18a annet ledd slår
videre fast at:

En forhåndsavtale mellom parter om ekteskap – en
forlovelse – er heller ikke bindende.

Straffeloven
Det er straffbart å tvinge noen eller forsøke å tvinge
noen til å inngå ekteskap. Straffeloven § 222 andre
ledd lyder:

”Et ekteskap som er inngått i utlandet, anerkjennes
ikke her i riket dersom minst en av partene var
norsk statsborger eller fast bosatt her i riket på
vigselstidspunktet, og:

”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.”
Straffeloven § 220 første ledd har også til hensikt
å motvirke at barn blir utsatt for tvangsekteskap.
Denne bestemmelsen fastsetter at den som inngår
ekteskap med noen under 16 år, eller som medvirker
til ekteskapsinngåelsen, kan straffes med fengsel
i inntil fire år. Dette gjelder uavhengig av om det

a) ekteskapet er inngått uten at begge parter var til
stede under vigselen,
b) en av partene var under 18 år, eller
c) en av partene allerede var gift”
Denne bestemmelsen har som hovedformål å
forhindre at personer bosatt i Norge reiser utenlands
og inngår ekteskap, for eksempel for å unngå
ekteskapslovens krav om minstealder og frivillighet
ved ekteskapsinngåelse. 12
12
13

Bestemmelsen forutsetter at minst en av partene er norsk statsborger eller bosatt i Norge når vielsen finner sted.
Dersom sterke grunner taler for det, kan Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, etter begjæring fra begge parter, anerkjenne slike ekteskap etter en konkret og 		
skjønnsmessig vurdering.
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er utøvet noen form for tvang eller trusler overfor
barnet.

•

Høyesterett tok i 2006 for første gang stilling
til straffeutmålingen i en sak om forsøk på
tvangsekteskap etter straffeloven § 222 andre ledd
(Norsk rettstidende (Rt.) 2006 side 140). En mann
ble, sammen med en av sine sønner, dømt for å
ha truet med vold og forsøke å tvinge sin datter
til å inngå ekteskap da hun var 17 år. Høyesterett
understreker i sin dom at tvangsekteskap er en grov
krenkelse av individets frihet og selvstendighet,
og nesten uten unntak også en grov krenkelse av
råderetten over egen kropp. Straffen ble satt til
fengsel i to år og seks måneder for faren og to år for
sønnen.

•

Det er et vilkår for oppholdstillatelse at begge
parter er over 18 år. Hvis minst en av partene var
norsk statsborger eller fast bosatt her i riket på
vigselstidspunktet, er det også et vilkår at begge
parter var over 18 år da ekteskapet ble inngått.
Videre er det et vilkår at ektefellene skal bo
sammen, med mindre særskilte omstendigheter
tilsier noe annet. Oppholdstillatelse kan nektes hvis
det fremstår som mest sannsynlig at formålet med
inngåelsen av ekteskapet har vært å etablere et
grunnlag for opphold i Norge for søkeren (såkalt
proformaekteskap).

Utlendingsloven
Med utlending menes enhver person som oppholder
seg i Norge og som ikke er norsk statsborger. 1.
januar 2010 trådte ny utlendingslov i kraft. Formålet
med den nye loven er blant annet å tydeliggjøre
Norges internasjonale forpliktelser på asylfeltet,
styrke barns rettsposisjon og synliggjøre barns
behov i utlendingssaker. Loven inneholder også
flere bestemmelser som har til hensikt å forebygge
tvangsekteskap.

Utlendingsloven fastsetter at det kan gjøres unntak
fra retten til familieinnvandring i visse tilfeller,
blant annet ved tvangsekteskap (§ 51 annet ledd).
Bestemmelsen lyder som følger:
”Oppholdstillatelse etter bestemmelsene i kapittelet her
kan nektes dersom referansepersonen 14 etter forespørsel
ikke samtykker i at søkeren gis tillatelse, eller dersom
det er sannsynlig at ekteskapet er inngått mot en av
partenes vilje.” 15

Familieinnvandring
Inngåelse av ekteskap kan danne grunnlag for oppholdstillatelse i Norge gjennom familieinnvandring.
Regler om familieinnvandring er fastslått i utlendingsloven kapittel 6. Parten som på forhånd er bosatt
i Norge, og som søkeren ønsker å bli gjenforent
med eller å etablere familieliv med, kalles i loven for
referanseperson. Søker har i henhold til § 40 rett til
oppholdstillatelse dersom referansepersonen er:
•

•

14
15

16

utlending som har eller får lovlig opphold i Norge
med oppholdstillatelse som kan danne grunnlag
for permanent oppholdstillatelse, eller
utlending som har oppholdstillatelse etter
ordningen med kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, uten at ordningen med kollektiv
beskyttelse har opphørt.

Krav til underhold
Utlendingsloven stiller krav til underhold av ektefelle/familie som innvandrer til Norge.
Referansepersonen (den som er bosatt i Norge)
må ha tilstrekkelige økonomiske midler til å kunne
forsørge søkeren for at oppholdstillatelse skal
kunne gis (§ 58). Underholdskravet innebærer at
referansepersonen må kunne dokumentere i henhold
til siste ligningsoppgjør at vedkommende hadde en
registrert inntekt tilsvarende lønnstrinn 8 i statens
lønnsregulativ. 16 Videre må referansepersonen

norsk eller nordisk statsborger som er bosatt eller
skal bosette seg i Norge
utlending med permanent oppholdstillatelse i Norge

Parten som på forhånd er bosatt i Norge.
Paragraf 51 påpeker også at tillatelse til familieinnvandring kan nektes hvis det er i strid med forutsetningene for referansepersonens oppholdstillatelse å innvilg
oppholdstillatelse til søkeren. Dette innebærer at oppholdstillatelse kan nektes dersom for eksempel en kvinne har fått opphold i Norge fordi vedkommende har
flyktet fra et tvangsekteskap i hjemlandet. Da skal ikke vedkommendes ektefelle senere kunne innvilges familiegjenforening i Norge, selv om kvinnen samtykker til dette.
Lønnstrinn 8 tilsvarte pr. 1. mai 2009 kr 217 600
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sannsynliggjøre av vedkommende er sikret en
tilsvarende inntekt for den tid søknaden gjelder.
Vedkommende må som hovedregel heller ikke
ha mottatt sosialhjelp det siste året. I noen
familieinnvandringssaker stilles det også krav om
bolig (blant annet i forlovelsessaker), men ikke når
søkeren er referansepersonens ektefelle eller barn.

oppholdstillatelse etter søknad, hvis grunnlaget
for førstegangs tillatelse fortsatt er til stede.
Ved fornyelse stilles det som hovedregel ikke
underholdskrav. En utlending som har midlertidig
oppholdstillatelse i Norge etter §§ 40 eller 41
(som ektefelle eller samboer), kan etter tre år
søke om permanent oppholdstillatelse. Permanent
oppholdstillatelse gir rett til opphold i Norge
uten tidsbegrensing og gjelder uavhengig av om
ekteskapet består eller oppløses.

Utlendingsloven stiller krav om at referansepersonen
må ha fire års arbeid eller utdanning i Norge (§ 40 a),
hvis vedkommende har opphold i Norge på grunnlag
av:
•
•

•

•

•
•

Opphold på selvstendig grunnlag

asyl (§ 28)
oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som 		
overføringsflyktning (§ 35 tredje ledd)
kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon
(§ 34)
oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige
hensyn eller særlig tilknytning til riket (§ 38)
oppholdstillatelse som familiemedlem (§§ 40-53)
permanent oppholdstillatelse på grunnlag av de 		
ovennevnte tillatelsene

Personer som har midlertidig oppholdstillatelse
i Norge knyttet til familieinnvandring, skal, med
noen unntak, normalt forlate landet hvis samlivet
opphører. § 53 sier imidlertid at en utlending
som har oppholdstillatelse etter §§ 40 eller 41
(oppholdstillatelse for ektefelle eller samboer), etter
søknad skal gis ny oppholdstillatelse på selvstendig
grunnlag dersom samlivet er opphørt, og det er
grunn til å anta at utlendingen eller eventuelle
barn har blitt mishandlet i samlivsforholdet. Ny
oppholdstillatelse kan etter søknad også gis til en
utlending som har oppholdstillatelse etter §§ 40 eller
41, dersom utlendingen som følge av samlivsbruddet
vil få urimelige vanskeligheter i hjemlandet grunnet
de sosiale og kulturelle forholdene der.

Innvilgelse av oppholdstillatelse
før ekteskap inngås
Personer i utlandet som skal inngå ekteskap
med noen som er bosatt i Norge, kan innvilges
oppholdstillatelse med inntil seks måneders varighet
(§ 48), såkalt forlovedeopphold. Det er et vilkår
at begge parter er over 18 år. Oppholdstillatelsen
danner ikke grunnlag for permanent opphold.
Tillatelsen kan ikke forlenges eller fornyes.

En utlending som mister oppholdsgrunnlaget
som ektefelle fordi vedkommende reiser søksmål
om å gjøre et ekteskap ugyldig på grunn av tvang
(ekteskapsloven § 16 tredje ledd) eller som krever
skilsmisse på grunn av tvang (ekteskapsloven
§ 23 tredje ledd), skal etter søknad gis ny oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag (§ 53). Tillatelsen
gis for seks måneder av gangen, inntil rettskraftig
avgjørelse foreligger. Hvis ekteskapet blir kjent
ugyldig eller oppløses ved skilsmisse på grunn av
tvang, gis utlendingen etter søknad ny tillatelse
på selvstendig grunnlag, forutsatt at søkeren ikke
har utøvd eller medvirket til å utøve tvang ved
ekteskapsinngåelsen.

Fornyelse av oppholdstillatelsen
Førstegangs oppholdstillatelse gis som midlertidig
oppholdstillatelse for inntil tre år (utlendingsloven
§ 60). Tillatelse gis for minst ett år av gangen,
med mindre annet er fastsatt i loven. En utlending
har i hovedsak rett til fornyelse av en midlertidig
17
18

Dette gjøres kun i saker hvor det også stilles underholdskrav for fornyelse av referansepersonens oppholdstillatelse.
Med mindre særlige grunner taler imot dette.
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Kontroll ved familieinnvandring

Barnevernloven

Utlendingsmyndighetene har ansvar for å hindre at
opphold i Norge innvilges på grunnlag av ekteskap
som er inngått under press eller tvang.
Utlendingsdirektoratet (UDI) har flere virkemidler
for å få opplysninger om eventuelle tvangsekteskap,
blant annet intervju med referansepersonen (den
som er bosatt i Norge). Hvis vedkommende ikke
hadde fylt 25 år da ekteskapet ble inngått, og søkeren
er fra et land hvor det er nødvendig med visum for å
komme til Norge, er det som hovedregel obligatorisk
med intervju av referansepersonen. 19 UDI kan, på
bakgrunn av de opplysningene de innehar, vurdere
om det er sannsynlig at ekteskapet er inngått mot en
av partenes vilje.

Barnevernets arbeid er basert på lov om barneverntjenester (barnevernloven). Loven angir barneverntjenestens hovedoppgave (§ 1-1):
•

•

Foreldrene har hovedansvaret for barns oppvekst
og omsorg, mens barnevernstjenesten har et
ansvar for å beskytte barn mot omsorgssvikt og
mishandling. Ekteskap hvor en eller begge partene
er mindreårige, eller det er inngått under press
eller tvang, er en form for alvorlig omsorgssvikt.
Barneverntjenesten har derfor et ansvar for å
forhindre at barn blir gift og for å gi utsatte barn
nødvendig hjelp og oppfølgning.

Forskriften til den nye utlendingsloven inneholder
også bestemmelser som gir UDI mulighet til å
undersøke vandelen til personer som henter ektefelle
fra utlandet. Dersom det er sannsynlig at søkeren
eller dennes særkullsbarn vil bli mishandlet eller
grovt utnyttet av referansepersonen, kan søknaden
avslås.

Barnevernloven gjelder for alle barn under 18 år
som oppholder seg i Norge (§ 1-2). Etter samtykke
fra barnet, kan barneverntiltak videreføres eller
erstattes av andre tiltak inntil vedkommende har fylt
23 år (§ 1-3).

Utvisning
Utlendingsloven (§§ 66 til 68) slår fast at en utlending
kan utvises fra Norge hvis vedkommende er ilagt
straff eller særreaksjoner for forhold som kan føre
til fengselsstraff av en viss varighet. Tvangsekteskap
har som beskrevet ovenfor en strafferamme på
inntil seks år. Dette er en høy nok strafferamme
til at det kan danne grunnlag for utvisning.
Utvisning er den strengeste reaksjonsmuligheten
utlendingsforvaltningen har. Det innebærer at
utlendingen har plikt til å forlate Norge, samt et
tidsbegrenset eller varig forbud mot å reise inn i
landet igjen.

19

Å sikre at barn og unge som lever under forhold
som kan skade deres helse og utvikling, får 		
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
Å bidra til at barn og unge får trygge 			
oppvekstvilkår

Bekymringsmelding
Barn som er bekymret for at de skal bli giftet, kan
selv ta kontakt med barnevernstjenesten. Andre
som er bekymret for barn de kjenner, kan kontakte
barneverntjenesten – ved frammøte eller over telefon
– for å avlegge en bekymringsmelding, skriftlig eller
muntlig. Barneverntjenesten skal snarest, og senest
innen en uke, gjennomgå bekymringsmeldingen og
vurdere om den skal følges opp med undersøkelser
etter § 4-3. Det er også mulig å drøfte en sak
anonymt med barneverntjenesten.

I utlendingsforskriften § 10-5 er det fastsatt unntak fra vilkåret om intervju når referansepersonen har fått oppholdstillatelse som faglært eller spesialist, eller
dersom partene har levd i et etablert samliv mens begge har hatt oppholdstillatelse i Norge. Det kan også gjøres unntak mht. til gjennomføring av intervju dersom
særlige grunner tilsier det. Intervju kan også foretas i forkant av bryllupet, såkalt forhåndsintervju, jf. lovens § 56 fjerde ledd bokstav a og forskriftens § 10-2
sjuende ledd.
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Opplysningsplikt

politiet vil da avgjøre når familien skal informeres.
Å beskytte barnet vil alltid komme i første rekke og
være barnevernets viktigste prioritering.

For at barneverntjenesten skal kunne ivareta sitt
ansvar, er den avhengig av å motta opplysninger
fra andre som i sitt arbeid får kunnskap om barns
situasjon. Alle offentlige instanser og tjenester – samt
organisasjoner og private som utfører oppgaver
for stat, kommune og fylkeskommune – har derfor
opplysningsplikt til barneverntjenesten (§ 6-4, annet
ledd). Særlig aktuelle tjenester er helsestasjoner,
legekontor, sykehus, barnehager, skoler, politiet,
krisesenter og sosialkontor. Opplysningsplikten er
pålagt den enkelte som utfører arbeid eller tjeneste
for det offentlige.

Frivillige hjelpetiltak
Hvis et barn har behov for hjelpetiltak fra barnevernet, på grunn av forholdene i hjemmet eller av
andre grunner, skal barneverntjenesten sørge for å
sette i verk slike tiltak for barnet og familien (§ 4-4).
Det kan være frivillige hjelpetiltak som for eksempel
mekling, miljøarbeid og foreldrestøttende tiltak. Det
kan også være formidling av plass i fosterhjem eller
institusjon for en periode.

Opplysningsplikten innebærer en plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten, uten hinder av
taushetsplikten. Plikten er begrenset til de mer
alvorlige tilfeller; når det er grunn til å tro at et barn
blir mishandlet i hjemmet, når det foreligger andre
former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn
har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Trusler
om eller gjennomført ekteskap som inkluderer
mindreårige er en alvorlig form for omsorgsvikt og
utløser derfor en plikt til å opplyse barnevernet om
forholdet.

Tvangsvedtak og akuttvedtak
Hvis det ikke er mulig å skape tilfredsstillende
forhold for barnet i hjemmet gjennom frivillige
hjelpetiltak, kan det treffes vedtak om omsorgsovertakelse eller andre særtiltak. Andre hjelpetiltak
behøver ikke være forsøkt, men må være vurdert
og funnet utilstrekkelig for å sikre barnet en tilfredsstillende situasjon. I alvorlige situasjoner kan
barnevernstjenesten treffe akuttvedtak (§ 4-6, annet
ledd), en bestemmelse som kan være aktuell hvis et
barn står i fare for eller er blitt gift:

Undersøkelse
Barnevernstjenesten har rett og plikt til å foreta en
undersøkelse hvis det er rimelig grunn til å anta at
det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak
i regi av barnevernet (§ 4-4). Undersøkelsen skal
gjennomføres slik at den minst mulig skader dem
som berøres, den skal ikke gjøres mer omfattende
enn formålet tilsier, og det skal legges vekt på å
hindre at kunnskap om undersøkelsen blir spredt
unødig.

Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved
å forbli i hjemmet, kan barnevern-administrasjonens
leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra
foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å
plassere barnet utenfor hjemmet.
I situasjoner hvor det er gjort akuttvedtak (§ 4-6,
annet ledd), kan det av sikkerhetshensyn være
aktuelt å plassere barnet på hemmelig adresse (§
4-19):

Ved mistanke om ekteskap med mindreårige kan
det være av avgjørende betydning for undersøkelsen
at barneverntjenesten og/eller politi blir varslet før
familien blir informert. Barneverntjenesten eller

Når det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse,
skal fylkesnemnda ta standpunkt til omfanget av
samværsretten, men kan også bestemme at det av
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kan hjelpe den det gjelder. Ambassaden vil kunne
gi råd og veiledning, og kan på enkelte vilkår
utstede norsk pass til en norsk statsborger og
bistå med hjemtransport. Den enkelte ambassade
kan på vegne av den unge søke Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) om dekning av
utgiftene. 21

hensyn til barnet ikke skal være samvær. Fylkesnemnda
kan også bestemme at foreldrene ikke skal ha rett til å
vite hvor barnet er.
Midlertidig akuttvedtak kan gjøres for å hindre
at barn blir giftet i utlandet. I slike tilfeller kan
barnevernstjenesten be politiet vurdere om barnets
pass skal inndras. Ved omsorgsovertakelse overtar
barneverntjenesten foreldrenes rett til utstedelse av
pass.

Hvis den som søker hjelp er under 18 år, og
foreldre ikke samtykker, vil mulighetene til
bistand til hjemsendelse være begrenset, da norsk
statsborgerskap i seg selv ikke er tilstrekkelig til å
kunne anvende norske regler når barnet oppholder
seg i utlandet. Norske myndigheter kan etter
folkeretten verken utøve forvaltningsmyndighet eller
tvang overfor et barn som oppholder seg på annen statsterritorium uten samtykke fra staten det gjelder. 22

Barn i utlandet
Lov om barneverntjenester gjelder for barn som
oppholder seg i Norge (§ 1-2). Norske barnevernsmyndigheter har derfor ingen myndighet overfor
norske eller utenlandske borgere i utlandet. FNs
barnekonvensjon (og norsk lov om barneverntjenester) forutsetter at det er staten hvor barnet
oppholder seg som skal beskytte barnet. Norske
barnevernsmyndigheter kan derfor ikke uten videre
reise til et land et barn bosatt i Norge oppholder
seg i og hente vedkommende tilbake til Norge, uten
foreldrenes samtykke.

For barn som ikke er norske statsborgere eller
har dobbelt statsborgerskap (at de er både
norsk statsborger og statsborger av det landet
vedkommende besøker) er ambassadens muligheter
til bistand begrenset. Etter internasjonale
konvensjoner har en ambassade krav på å kunne
komme i kontakt med sitt lands borgere som har
behov for hjelp. Hvis barnet også er statsborger
i landet hvor vedkommende oppholder seg, kan
myndighetene i dette landet se bort fra at barnet er
norsk borger. I tilfeller hvor det er bekymring for
at barne- eller tvangsekteskap kan bli gjennomført
under et opphold i utlandet, er det derfor viktig at
barnevernet, politiet eller andre aktuelle instanser
kontaktes før utreise fra Norge finner sted. Hvis
barnevernstjenesten har igangsatt en undersøkelse
før barnet ble tatt med til utlandet, skal den norske
barnevernstjeneste vurdere om det er grunnlag for å
sende en anmodning til landet der barnet oppholder
seg om å følge opp barnet.

Hvis et barn befinner seg i utlandet og står i fare for
å bli giftet, kan vedkommende be om bistand ved
norsk utenriksstasjon. 20 Utenriksstasjonen plikter å
gi bistand overfor norske statsborgere som er utsatt
for eller står i fare for å tvangsgiftes i utlandet. I
utenriksinstruksen (kap. 8 § 17) heter det at:
”Utenriksstasjon er pliktig til å gi bistand i saker
relatert til tvangsekteskap på anmodning fra norske
borgere som enten har inngått ekteskap under tvang
eller frykter inngåelse av tvangsekteskap. Bistanden
kan bestå i at stasjonen påtar seg en meklerrolle,
særskilt når den involverte part er mindreårig, eller
det kan være bistand til hjemreise.”
Når ambassaden kontaktes i slike situasjoner,
vil de sammen med vedkommende og andre
norske myndigheter vurdere hvordan man best
20
21
22

På nettstedet www.landsider.no finnes informasjon om alle norske ambassader i utlandet.
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap er tildelt det faglige vurderingsansvaret i slike saker. Se for øvrig Rundskriv…avventer nytt rundskrivsnr fra IMDi.
Se også: ”Retningslinjer for håndtering av saker med etterlatte barn i utlandet”, Rundskriv Q-1038.
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Mer informasjon
•
•
•
•
•
•
•

www.lovdata.no
www.tvangsekteskap.no
www.imdi.no
www.udi.no
www.politiet.no
www.landsider.no
www.fn.no

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap
E-post kompetanseteamet@imdi.no
Telefon 47 80 90 50

Røde kors informasjonstelefon om
tvangskekteskap og kjønnslemlestelse
E-post info.tvangsekteskap@redcross.no
Telefon 815 55 201

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
(SEIF)
E-post seif@seif.no
Telefon 22 03 48 30
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