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Förslag
Mittengruppen föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna
att förändra den nordiska äktenskapskonventionen så att den kan tillämpas
även om hindersprövningen avser ett äktenskap mellan samkönade par.
Bakgrund
Vid hindersprövning för någon som är medborgare i ett nordiskt land gäller i Sverige
bestämmelserna i Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden
rörande äktenskap, adoption och förmynderskap (NÄF) om de sökande är en man
och en kvinna. NÄF utgår i princip ordagrant från den internordiska äktenskapskonventionen som innehåller regler om bland annat domsrätt, erkännande och lagval i
frågor som rör äktenskap.
Ett intyg om hindersprövning från en myndighet i något av de andra nordiska länderna gäller för vigsel inför en svensk vigselförrättare. På motsvarande sätt gäller ett intyg om hindersprövning från Sverige för vigsel inför en dansk, finländsk, isländsk eller
norsk vigselförrättare. Intygen gäller oavsett om sökanden är medborgare i ett nordiskt land eller inte. En förutsättning för att intyget ska vara giltigt är att inte giltighetstiden har gått ut enligt det landets regler där hindersprövningen har gjorts (2 §
NÄF).
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NÄF kan idag dock bara tillämpas om hindersprövningen avser ett äktenskap som ska
ingås mellan en man och en kvinna. Förordningen kan alltså inte tillämpas vid hindersprövningar som rör samkönade par (23 § NÄF).
Eftersom samtliga nordiska länder godkänner vigsel av samkönade par finns det därför anledning för Nordiska rådet att rekommendera de nordiska regeringarna att förändra den nordiska äktenskapskonventionen till att inkludera regler även för samkönade äktenskap.
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