
 
 

Respons 

Irak – KRI: Forhold rundt skilsmisse og inngåelse av nytt 
ekteskap der første ekteskap ikke er formelt registrert 

 

En kvinne som bor i Norge, giftet seg i Irak (KRI) og ble viet via stedfortreder. Hun har 
senere giftet seg i KRI med en annen mann. Hun opplyser at det ikke er mulig å fremlegge 
skilsmisseattest fra det første ekteskapet da myndighetene hevder at dette ekteskapet aldri har 
vært registrert.  

• Forekommer det at inngåtte ekteskap ikke blir registrert, og at det derfor ikke er 
mulig å fremskaffe en skilsmisseattest? 

• Er det mulig for en kvinne å inngå et nytt ekteskap dersom hun er registrert gift med 
en annen mann?   

 
Forekommer det at inngåtte ekteskap ikke blir registrert, og at det derfor heller ikke er 
mulig å fremskaffe en skilsmisseattest? 

Inngåtte ekteskap og skilsmisser skal, både i KRI og i Irak som helhet, registreres av 
familiedomstolen. De er ikke formelt gyldige før de er godkjent og registrert av 
familiedomstolen, som er en sivil domstol (Landinfo 2011, s. 7, 15).  

En del personer gifter seg likevel uten å gå veien om familiedomstolen, og nøyer seg med å 
gifte seg privatrettslig. Hvis ikke disse ekteskapene senere registreres ved domstolen etter at 
denne på forhånd har godkjent dem, vil de ikke være registrert av myndighetene. I så fall kan 
ektefellene senere heller ikke få registrert en skilsmisse. Personer som er blitt gift 
privatrettslig, kan imidlertid også skilles, men da etter religiøse regler. Skilsmissen vil 
imidlertid ikke kunne registreres av myndighetene uten at den på forhånd er blitt godkjent av 
domstolen. 

Er det mulig for en kvinne å inngå et nytt ekteskap dersom hun er registrert gift med 
en annen mann?   
Etter irakisk lov kan ikke en kvinne være gift med to menn. Dersom hun er registrert gift med 
en annen mann, kan hun derfor ikke inngå et nytt, rettslig gyldig ekteskap før det gamle er 
oppløst. 
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Dersom det første ekteskapet ikke er registrert, så kan det oppløses på samme måte som det 
ble inngått. Dersom ekteskapet kun var inngått privatrettslig, uavhengig av om kontrakten var 
muntlig eller skriftlig, så kan mannen skille seg fra kona ved å si «talaq», som betyr «jeg 
skiller meg fra deg», tre ganger. Mannens rett til å kreve skilsmisse på denne måten er nedfelt i 
personstatuslovens (1959) artikkel 37. Paret vil da være skilt. Deretter kan kvinnen gifte seg på 
nytt med ny mann etter ventetiden («idda-perioden»). (Se mer om dette i Landinfo 2011, s. 
12-15.) 

 

 

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 har behov for kunnskap om. Landinfos 
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er 
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. 
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt 
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite 
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 omtales. 

Referanser 
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• [Personstatusloven] (1959). Law Nr 188 of the year1959 Iraqi Personal Status Law and Amendments.. 
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http://apps.americanbar.org/rol/publications/iraq_personal_status_law_1959_ english_translation.pdf 
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