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Respons 

Albania: Lovlig ekteskapsalder 

 

• Regnes ekteskap som ble inngått etter den tidligere familieloven av 1982, der den 

kvinnelige parten var under 18 år, som gyldige i Albania? 

Heving av lovlig ekteskapsalder ved overgang til ny familielov 

Det ble vedtatt en ny familielov i Albania i 2003, som erstattet den tidligere loven av 1982. 

Endringene i den nye loven innebar blant annet at lovlig alder for å inngå ekteskap ble hevet 

fra 16 til 18 år for kvinner (Family Code 2003, art. 7). 

Siden familieloven fra 1982 ikke gjenfinnes i elektronisk format, viser Landinfo til annet 

kildemateriale som bekrefter at ekteskapsinngåelse for kvinner før fylte 18 år, var tillatt i den 

tidligere familieloven.  

Før den nye familieloven ble vedtatt i 2003, viste Center for Reproductive Rights (2003, s. 22) 

til daværende regelverk – og stadfestet at den laveste lovlige ekteskapsalderen var 16 år for 

kvinner og 18 for menn: «The Family Code defines the minimum age for first marriage to be 

16 for a girl and 18 for a boy.» 

I 2006, tre år etter at den nye familieloven ble vedtatt, stadfestet Amnesty International at lovlig 

ekteskapsalder for kvinner ble hevet fra 16 til 18 år ved innføringen av den nye familieloven:  

[…] recent changes introduced in the 2003 Family Code raised the legal age of 

marriage for women from 16 to 18, in compliance with Article 16 (2) of the Women's 

Convention. 

I en mer nylig rapport fra FNs befolkningsfond (UNPFA 2015, s. 8)1 ble det likeledes 

kommentert at Albania er ett av flere land som (etter 1990-tallet) har hevet lovlig alder for 

ekteskapsinngåelse til 18 år. UNPFA bemerket samtidig at den nye lovgivningen åpner for 

ekteskap med mindreårige etter særskilte tillatelser:2 

                                                 

1 Rapporten omtaler forhold i en rekke land; Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia-Herzegovina, Georgia, 

Kasakhstan, Kosovo, Kirgisistan, Nord-Makedonia, Serbia, Tadsjikistan, Tyrkia, Ukraina og Usbekistan. 

2 Artikkel 7 i familieloven av 2003 lyder: «Marriage can be concluded between a man and a woman who are 18 

years or older. The court in the location where the marriage is to be concluded may, for sufficient reasons, allow 

marriage prior to this age» (Family Law 2003). 
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[…] all of the countries have amended their legislation to raise the minimum marriage 

age to 18 for women and men, in line with the standards set in the CRC and CEDAW. 

However, in every country, this minimum marriage age can be lowered by one or two 

years with parental permission and/or approval from a court or from local authorities. 

Kvinner under 18 år hadde således anledning til å inngå gyldige ekteskap etter det gamle 

lovverket, altså før den nye familieloven ble introdusert i 2003. Disse ekteskapene anses fortsatt 

som gyldige i dag. Etter særskilt tillatelse, vil kvinner fortsatt etter ny lovgivning kunne gifte 

seg før fylte 18 år. 

 

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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