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Egypt: Juridisk rammeverk for ekteskap hvor én
eller begge parter er utlending
– Kan personer på turistvisum inngå ekteskap i Egypt?
– Har kirkesamfunn i Egypt anledning til å vie par hvor én eller begge parter er
utlending?
– Kan utenlandske muslimer gifte seg i Egypt og siden få ekteskapskontrakten godkjent
av egyptiske myndigheter?

Innledning
Landinfo får tidvis spørsmål fra utlendingsforvaltningen om ekteskapsinngåelse i
Egypt hvor én eller begge parter er utlending. Denne responsen redegjør for det
juridiske rammeverket for slike ekteskap, men tar ikke for seg sosiale aspekter
ved slike vigsler.1 Informasjonen er relevant for søknader om familieinnvandring
fra egyptiske statsborgere eller utlendinger som har giftet seg i Egypt med en
person med opphold eller statsborgerskap i Norge.
Det foreligger lite informasjon om relevant regelverk på nettsider drevet av
egyptiske myndigheter, verken på engelsk eller arabisk.2 Responsen er derfor
basert på informasjon fra vestlige ambassader i Egypt, og fra egyptiske
advokatfirmaer som tilbyr tjenester til utlendinger som trenger bistand i
forbindelse med ekteskapsinngåelse i landet.

1

For omtale av sosiale forhold rundt egypteres ekteskap med utlendinger, henviser vi til en
tidligere respons (Landinfo 2013, s. 5–7).
Vi har lett etter relevant informasjon på nettstedene til det egyptiske justisdepartementet (Wizārat
al-ʿadl u.å.) uten å finne noe. Det egyptiske utenriksdepartementet ser ikke ut til å ha noe nettsted
utover en presentasjon av egyptiske utenriksstasjoner (Wizārat al-ḫārigiyya u.å.). Heller ikke den
statsdrevne e-portalen (al-Ḥukūma al-miṣriyya u.å.) har informasjon om temaet.
2

Juridisk rammeverk for ekteskap i Egypt hvor én eller
begge parter er utlending
Ifølge informasjon på nettstedene til Norges ambassade i Egypt (2017) og USAs
ambassade (U.S. Embassy in Egypt u.å.) kan ekteskap hvor én av partene er
utlending, bare skje på to måter: enten i en borgerlig vigsel på et kontor under det
egyptiske justisdepartementet, eller på en utenlandsk ambassade. Opplysningene
bekreftes på nettstedene til tre lokale advokatfirmaer, med informasjon til
potensielle utenlandske klienter som ønsker å inngå ekteskap i Egypt (AbdelKhalek 2021; Horus Law 2021; Karam S. Dewedar Group u.å.).
Den borgerlige seremonien på kontoret til det egyptiske justisdepartementet
oppfyller kravene til ekteskapsinngåelse innenfor islamsk rettstradisjon, men kan
inngås uavhengig av ektefellenes religiøse bakgrunn.3
Kan personer på turistvisum inngå ekteskap i Egypt?
Nei, bare personer med oppholdstillatelse (ʾiqāma) kan gifte seg i Egypt (AbdelKhalek 2021; Horus Law 2021; Karam S. Dewedar Group u.å.).4
Har kirkesamfunn i Egypt anledning til å vie par hvor én eller begge
parter er utlending?
Nei, kirkevigsel nevnes ikke som en mulighet av noen av de nevnte kildene. Det
finnes dermed ingen mulighet for at par hvor én eller begge parter er utlending,
kan gifte seg i kirken i Egypt, og siden få ekteskapsinngåelsen godkjent eller
registrert av egyptiske myndigheter.
Kan utenlandske muslimer gifte seg i Egypt og siden få
ekteskapskontrakten godkjent av egyptiske myndigheter?
Ja, det er mulig, men det er en omstendelig prosess (Abdel-Khalek 2021; Horus
Law 2021; Karam S. Dewedar Group u.å.). Det vil sannsynligvis være mye
mindre komplisert å inngå ekteskap på justisdepartementets kontor.

3

Her er det imidlertid ett viktig unntak: Islamsk rettstradisjon fordrer at muslimske kvinner bare
kan gifte seg med muslimer, og dermed kan ikke muslimske kvinner inngå ekteskap med ikkemuslimer i Egypt overhodet (Schacht 1964, s. 132).
4

Det er imidlertid ikke anledning til å gifte seg for personer som har fått oppholdstillatelse som
turister (ʾiqāma bi-ġaraḍ as-siyāḥa).
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Om Landinfos responser
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon
om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda
(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om.
Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på
både skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente
kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt
Landinfo, og er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor
korte frister, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater.
Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et
bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos
responser gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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