Respons
Nord-Kaukasus: Muslimsk skilsmisse uten ektemannens
samtykke
Problemstilling/spørsmål:
•

Kan en kvinne oppsøke en mulla på egen hånd og ta ut skilsmisse uten at ektemannen
er til stede og uten hans samtykke?

Landinfo har konsultert en kvinne fra Nord-Kaukasus om ovennevnte spørsmål. Kvinnen har
bodd i Nord-Kaukasus i hele sitt liv og er følgelig godt informert om lokale forhold. Grunnet
kildens spesifikke kunnskap om forholdene har ikke Landinfo konsultert andre kilder.
For tsjetsjenere og ingusjere er det obligatorisk etter Sharialoven at et ekteskap skal være
registrert på muslimsk vis hos en mulla.
Etter at ekteskap er inngått hos en mulla, får mange sitt ekteskap registrert hos Folkeregisteret
(ZAGS) og ekteskapet er dermed gyldig etter russisk lov. ZAGS er et statlig organ for
registrering av sivilstatus, fødsel og død (Landinfo 2009). Hvis et ekteskap etter russisk lov er
registrert hos ZAGS og partene ønsker en skilsmisse, må begge parter komme til enighet for
at skilsmisse skal oppnås (kilde fra Nord-Kaukasus).
Hvis partene imidlertid kun har inngått muslimsk ekteskap hos en imam, kan skilsmisse
oppnås selv om det kun er en av partene som henvender seg til imamen og ønsker skilsmisse.
Vanligvis er det mannen som henvender seg til en imam og opplyser at han ønsker skilsmisse,
men det skjer også at det er kvinnen som er initiativtageren. Kilden opplyser at det er enklere
for en mann enn for en kvinne å oppsøke en imam og forkynne skilsmisse. Forkynnelsen av
skilsmissen skjer med to vitner til stede i tillegg til en stedfortreder i de tilfeller der det kun er
en av partene som møter. Etter at ønske om skilsmisse er forkynt overfor imamen, er
skilsmissen et faktum etter Sharialovgivningen (kilde fra Nord-Kaukasus).
Kilden opplyser videre at det er tilfeller hvor et ektepar oppholder seg på helt forskjellig
geografisk sted og at skilsmissen likevel kan inngås.
Landinfo har søkt etter informasjon om ovennevnte tema i nettportalene Refworld og Ecoi,
men har ikke funnet relevant informasjon om dette temaet.
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Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet,
Utlendingsnemnda og Justis- og politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse
sine oppgaver. Landinfos rapporter 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, men
skal gi svar på de konkrete spørsmålene som er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av
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.

Referanser

Skriftlige kilder:
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Landinfo (2009, 30. november). Tsjetsjenia: Kvinners situasjon. Oslo: Landinfo.
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Muntlige kilder:
•

Kilde fra Nord-Kaukasus. E-postutveksling september 2010.

© Landinfo 2010
Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er
hjemlet i lov.

Respons Nord-Kaukasus: Muslimsk skilsmisse uten ektemannens samtykke
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

29. SEPTEMBER 2010

2

