Respons
Irak: Ugifteattest
Problemstilling/spørsmål:
•

Hvordan kan en iraker bosatt i Norge gå frem for å skaffe en attest fra irakiske
myndigheter som viser at det ikke er noe til hinder for at vedkommende kan inngå
ekteskap i Norge?

•

Er det nødvendig å reise til Irak for å skaffe slik dokumentasjon, eller kan den
irakiske ambassaden i Oslo, evt. ambassaden i Stockholm, bistå med dette?

Landinfo konsulterte konsulatet ved Iraks ambassade i Oslo. Konsulatets svar er at en iraker
bosatt i Norge, kan fremskaffe ugifteattest fra Irak ved å skrive en fullmakt til den personen i
Irak som skal fremskaffe ugifteattesten.
Fullmakten må stemples av konsulatet i Oslo. Det blir tatt et gebyr for dette.
Fullmakten sendes så til den i Irak som skal fremskaffe ugifteattesten. Vedkommende må ta
med seg fullmakten, gå til det folkeregisterkontoret der personen som skal ha attesten er
registrert, og få utlevert attesten der. Han/hun må deretter ta med seg attesten og få den
stemplet av irakisk UD i Bagdad.
Den stemplede attesten sendes så til personen i Norge som skal ha den. Vedkommende må ta
den med seg til det irakiske konsulatet i Oslo og få den stemplet der. Da vil attesten være
gyldig.

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
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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..

Referanse
Muntlig kilde
•

Det irakiske konsulatet i Oslo. Telefonsamtale 31. oktober 2013.
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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.
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