Respons
Afghanistan: Ekteskap mellom afghanske borgere i
Pakistan
Problemstilling/spørsmål:


Har afghanere i Pakistan anledning til å inngå og få registrert ekteskap i medhold av
pakistansk muslimsk ekteskapslovgivning, Muslim Family Laws Ordinance 1961?



Kan afghanere i Pakistan få registrert ekteskap ved afghanske representasjoner i
Pakistan? Anses ekteskapet som gyldig i henhold til afghansk lov i tilfeller hvor
ekteskapsseremonien har foregått i Pakistan og registreringen av ekteskapet er gjort
ved den afghanske ambassaden eller et av landets konsulater i Pakistan?



Regnes slike ekteskap som inngått på afghansk territorium?



Hvilke prosedyrer er det som må følges?



Kan pakistanske rettsregler tilsi at slike ekteskap ikke er gyldige – uavhengig av hva
afghanske myndigheter mener om dette?

Muslim Family Laws Ordinance – virkeområde

I forbindelse med en verifikasjon for Utlendingsnemnda, har en juridisk kilde i Pakistan gitt
nedenstående informasjon om hvilken anledning afghanere i Pakistan har til å inngå og få
registrert ekteskap i medhold av pakistansk muslimsk ekteskapslovgivning, Muslim Family
Laws Ordinance 1961:
1. Under provisions of Section 5-(1) of the Muslim Family Laws Ordinance, 1961,
”Every marriage solemnized (in Pakistan) under Muslim law shall be registered in
accordance with provisions of the (said) Ordinance”. In view thereof, if the consenting
individuals are Muslims, the marriage has to be registered in Pakistan, even if such
persons are foreigners residing in Pakistan and marriage is solemnized within this
country.
2. As for issuance of certificate of marriage by Afghan Consulate in Peshawar, under
the Pakistani law, they cannot issue any such certificate, nor can the Embassy in
Islamabad do so; As under provisions of the Ordinance, only Nikah registrar, or the
Chairman/Administrator of the Union Council are authorized to issue such
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certificates. (Not only that they cannot issue certificate for marriage solemnized in
Pakistan, even the certificate attested by Afghan Consulate or the Embassy must be
accepted, as neither the Embassy, nor the Consulate has any means, or financing to
get a marriage certificate verified from the aforementioned officials/offices. As such I
would advise that such certificates or attestations may not be accepted as authentic
evidence.) (Norges ambassade i Islamabad, e-post 19. september 2012)
Landinfo har tidligere overfor utlendingsforvaltningen gitt uttrykk for at vi forstår sentrale
bestemmelser i Muslim Family Laws Ordinance av 1961 (MFLO) slik at lovens bestemmelser
ikke gjelder for alle muslimer (bosatt i Pakistan), uavhengig av deres nasjonalitet.
Det betyr at den juridiske kilden i Pakistan som er referert i anmodningen gjengitt over faktisk
gir gal informasjon om rettstilstanden i Pakistan. Kilden refererer til artikkel 5 (1) i MFLO
hvor det heter at “Every marriage solemnized under Muslim Law shall be registered in
accordance with the provisions of this Ordinance” (MFLO), og argumenterer for at ordlyden i
bestemmelsen innebærer at pakistanske myndigheter har plikt til å registrere ekteskap inngått
mellom muslimer i Pakistan, selv i tilfeller der partene ikke er pakistanske borgere, men
bosatt i Pakistan.
Ekteskap mellom to afghanske borgere kan derfor ikke bli formelt (gyldig) registrert i
henhold til MFLO hos de forvaltningsorganer som har ansvar for ekteskapsregistrering i
Pakistan, Union Councils og Town Committees. To muslimske afghanske borgere bosatt i
Pakistan kan således ikke få sitt ekteskap gyldig registrert i Pakistan etter pakistansk lovverk.
Mange afghanske borgere gifter seg imidlertid i Pakistan. Disse personene blir med stor
sannsynlighet ansett som ektefeller, både i sine sosiale omgivelser og av pakistanske
myndigheter. Ekteskap mellom muslimer anses som lovlige og gyldige om de er gjennomført
i overensstemmelse med de krav islamsk rett setter til ekteskapsinngåelse.
Etter Landinfos besøk i Pakistan i november 2012, er det gjennom Norges ambassade i
Islamabad innhentet en betenkning fra en annen juridisk ekspert, og denne er i tråd med
vurderingene ovenfor. I betenkningen peker den andre kilden blant annet på at:
The Muslim Family Laws Ordinance, 1961 does not provide for registration of a
marriage that is between two parties none of whom fulfills the requirement of being a
muslim citizen of Pakistan.
[…]
MFLO is applicable to a non-Pakistani if at least one party to the marriage is a
muslim citizen of Pakistan (Norges ambassade i Islamabad, e-post 28. desember 2012).
Den norske ambassaden i Islamabad konkluderer med at betenkingen innhentet etter
Landinfos besøk gir uttrykk for gjeldende rett (Norges ambassade i Islamabad, e-post 28.
desember 2012).
En redegjørelse for verifikasjonspraksis og verifikasjonsmuligheter fra den tyske ambassaden
i Kabul bekrefter også Landinfos forståelse av rettstilstanden. Selv om redegjørelsen er fra
2004, er den fremdeles relevant, fordi MFLO ikke er endret. I redegjørelsen heter det blant
annet:
1. Married couple are both Pakistani Muslims, Pakistani document
Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) is applicable. Unproblematic, provided the
document is correct in form and content.
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2. One spouse is Pakistani Muslim, one is Afghan Muslim, Pakistani document
MFLO is applicable. Unproblematic, provided the document is correct in form and
content.
3. Married couple are both Afghan Muslims, Pakistani document
MFLO ist not applicable! MFLO is only applicable if at least one spouse is a
Pakistani Muslim. Should a Pakistani document have been issued nevertheless, the
following applies as a rule:
The Pakistani registrar issued the document solely as a favour and did not enter it into
the official register. However, a religious ceremony does not require the involvement
of government authorities, either in Pakistan or in Afghanistan, so that an effective
religious marriage can be assumed. Governmental documented proof on the basis of
such a document can, however, not be obtained. A verification can therefore never
result in an endorsement of this document according to Pakistani law (Tysklands
ambassade i Kabul 2004).
En artikkel i Express Tribune, hvor juridiske eksperter uttaler seg om spørsmål relevant for
problematikken, underbygger denne vurderingen. I artikkelen heter det blant annet:
Legal experts say, however, that the Muslim Family Laws Ordinance 1961, under
which the case is being heard, only applies for the Muslim citizens of Pakistan. Cases
involving foreign nationals do not fall under the jurisdiction of family courts (Express
Tribune 2012).
Afghanske myndigheter og afghanske representasjoner i Islamabad.

Uavhengig av afghanske ektepars muligheter for å få ekteskap registrert i Pakistan, har
Afghanistans ambassade i Oslo opplyst at eventuelle ekteskapsregistreringer hos pakistanske
myndigheter uansett ikke vil anses som gyldige av afghanske myndigheter (samtale med
ambassadør Ludin september 2010). Ifølge opplysninger fra Afghanistans ambassade i Oslo
har afghansk høyesterett delegert myndighet til afghanske utenriksstasjoner til å registrere og
attestere ekteskap mellom afghanske borgere inngått i utlandet (ekteskap der minst én av
partene er afghansk borger). Afghanistans ambassade i Islamabad og det afghanske
generalkonsulatet i Peshawar kan også bekrefte gyldigheten av religiøse ekteskapsseremonier
i forbindelse med ekteskap mellom afghanere inngått i Pakistan ved en påtegning på den
dokumentasjonen som eventuelt foreligger (Tysklands ambassade i Kabul 2004).
Afghanske utenriksstasjoner i Pakistan registrerer en rekke ekteskap inngått mellom
afghanske borgere i Pakistan. I møte med Afghanistans ambassade i Islamabad (november
2012) opplyste Deputy Head of Mission Musa Arefi at afghansk høyesterett har delegert
myndighet til ambassaden i Islamabad og konsulatene i Peshawar, Karachi og Quetta til å
utstede ekteskapsattester. Ambassadøren bekreftet innledningsvis at pakistanske myndigheter
ikke kan registrere ekteskap mellom to afghanere, og at en av partene må være pakistaner for
at slik registrering kan skje.
Normalt vil afghanske borgere som gifter seg i Pakistan gjennomføre en nikah-seremoni
under ledelse av en mullah eller imam i en ”Wedding Hall”. Det blir i enkelte tilfelle utstedt et
dokument etter slike seremonier, men ambassaden krever i utgangspunktet ikke skriftlig
dokumentasjon for at en nikah-seremoni er gjennomført. Ambassaden krever imidlertid at to
vitner bekrefter at en nikah-seremoni har funnet sted (begge vitnene må møte ved
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ambassaden). Ambassaden krever videre at ekteparet og begge vitnene leverer bilder og IDdokumentasjon (enten Tazkera, pass eller POR-card) i tilknytning til søknaden om
registrering av ekteskapet og utstedelse av ekteskapsattest. Ambassaden tar fingeravtrykk
både av ekteparet og vitnene. I tilfelle én av ektefellene er i Norge på registreringstidspunktet,
må denne ha utnevnt en stedfortreder som må møte ved registreringen. Det skjer ved at
ektefellen i Norge møter personlig ved Afghanistans ambassade i Oslo. Ambassaden i Oslo
informerer i sin tur ambassaden i Islamabad om stedfortrederens identitet og sender bilde av
ektefellen i Norge.
Afghanistans ambassadør understreket at det aldri gjennomføres religiøse ekteskapsseremonier ved de afghanske representasjonene i Pakistan.
Om ektefellene presenterer tilfredsstillende ID-dokumentasjon, og nikah-seremonien bevitnes
av to personer, vil ambassaden utstede en ekteskapsattest. Ambassaden opplyser at en
ekteskapsattest utstedt av en afghansk representasjon i Pakistan er å anse som dokumentasjon
for at afghanske myndigheter anser et par som ektepar. Det registreres flest ekteskap ved
konsulatene i Karachi, Quetta og Peshawar. En kopi av en slik ekteskapsattest er vedlagt
(vedlegg 1). Ambassaden opplyste å ha et eget arkiv der sakene registreres med eget nummer.
Det sendes ikke kopi av ekteskapsattestene til Ministry of Interior (MoI) i Afghanistan
(Afghanistans ambassade i Islamabad, møte i november 2012).
Et ekteskap mellom to muslimer hvorav minst én er afghansk borger, registrert ved en
afghansk diplomatisk representasjon i Pakistan, anses altså som et gyldig ekteskap av
afghanske myndigheter. Hva gjelder spørsmålet om registreringen av ekteskapet har skjedd på
afghansk territorium, må det vurderes i lys av at ambassader og alt diplomatisk personale ved
ambassader faller inn under suvereniteten til ambassadørens hjemland og er beskyttet av
diplomatisk immunitet gitt av gjestelandet, i dette tilfellet Pakistan. Landinfo forstår
diplomatisk immunitet som en avtale mellom to land om et resiprokt privilegium om fritak fra
nasjonale lover for landenes diplomatiske representanter i de respektive land. Ingen forhold
tilsier at ekteskap registrert og akseptert av afghanske myndigheter i Pakistan ikke anses som
gyldige under pakistansk lovgivning.
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og
ikke-offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, og
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler.
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