Respons
Syria/Irak: Ekteskap i Syria og skilsmisse i Irak
Det foreligger et ekteskap mellom irakiske borgere inngått i Syria. Senere ble ekteskapet
oppløst ved skilsmisse i Irak (både religiøst og ved en domstol). Ekteskapet skal ikke ha vært
fullbyrdet da det ble oppløst.
•

Vil skilsmisse inngått i Irak mellom to irakiske borgere bli godkjent / være gyldig i
Syria?
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Ifølge en nederlandsk forsker som har spesialisert seg på den syriske familielovgivningen
(Van Eijk, telefonsamtale mars 2013), vil skilsmissen trolig bli godkjent i Syria av en syrisk
domstol forutsatt at ekteskapet er i overensstemmelse med syrisk lov. Det vil si at det er
inngått mellom to muslimer eller to kristne, og ikke for eksempel mellom en muslimsk kvinne
og en ikke-muslimsk mann.
Dernest forutsettes det at den irakiske skilsmissen blir akseptert som gyldig og lovlig i
overensstemmelse med den syriske tvisteloven (kalt Conflict Law), evt. internasjonal
privatrett, og at den ikke bryter med den syriske personstatusloven, og er egnet til å forstyrre
den offentlige orden i Syria.
Dersom ekteskapet er inngått mellom to muslimer, og skilsmissen er foretatt i henhold til den
irakiske personstatusloven, som igjen baserer seg på det som er lovlig islamsk skilsmisse, vil
en syrisk domstol ifølge van Eijk antakelig godkjenne den.
Så langt er dette den mest presise informasjonen vi har kunnet fremskaffe om dette
spørsmålet.
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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 (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.
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Ester van Eijk, Universiteit Leiden, Nederland. Telefonsamtale 11. mars 2013.

© Landinfo 2014
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 Syria/Irak: Ekteskap i Syria og skilsmisse i Irak
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

13. MAI 2014

2

