Til Barne- og likestillingsdepartementet

Oslo, 2.februar 2018

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) takker for mulighetene til å svare på
høringens forslag til endringer i ekteskapsloven.
I Norge i dag er det svært få som ber Fylkesmannen om tillatelse til å gifte seg under fylte 18 år.
Med samfunnets fokus på likestilling og friheter for begge kjønn, er tiden inne for å forby
ekteskap med og mellom mindreårige. Norsk lov anerkjenner fra før ikke ekteskap inngått i
utlandet med en under 18 år på vigselstidspunktet dersom minst en er norsk statsborger. Nå
foreslås det at det heller ikke er nødvendig med forutgående ett års separasjon for å få skilsmisse
innvilget umiddelbart dersom dette har skjedd.

Departementets forslag:
Departementet foreslår å oppheve muligheten for å gi personer mellom 16 og 18 år
tillatelse til å gifte seg, jf. ekteskapsloven § 1 a. Det vil si at det innføres en absolutt
18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge, uten mulighet til å gjøre unntak.
Det foreslås også at hver av ektefellene kan kreve ekteskapet oppløst dersom det er
inngått i strid med 18-årsgrensen. Dersom ingen av ektefellene reiser sak, kan
fylkesmannen reise sak om oppløsning av ekteskapet.
I ekteskapsloven gjøres følgende endringer:
§ 1 a skal lyde:
§ 1 a. Ekteskapsalder.
Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap.
§ 24 skal lyde:
§ 24. Oppløsning av ekteskap som er inngått i strid med § 1 a, § 3 (nære slektninger) eller § 4.(bigami)
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Hver av ektefellene kan kreve ekteskapet oppløst dersom det er inngått i strid med § 1
a, § 3 eller § 4

STL samler hele bredden av ulike tros- og livssynssamfunn (14 medlemsorganisasjoner) i Norge.
Det er STLs AU som avgir høringssvar, saken har vært behandlet og AU stiller seg med dette bak
disse forslagene.
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