
 
 

Respons 

Irak: Krav til foreldres samtykke ved søknad om 
statsborgerskap for barn 

 

• Kan en irakisk far søke om statsborgerskap for sitt barn uten barnemorens samtykke? 

• Kan en irakisk mor søke om statsborgerskap for sitt barn uten barnefarens samtykke? 

Om nasjonalitetsloven  
I henhold til paragraf 3 i nasjonalitetsloven av 2006, blir et barn med en irakisk mor og/eller 
irakisk far ansett som iraker. Ifølge informasjon innhentet fra Iraks ambassade i Oslo 
(telefonsamtale desember 2013), gjelder det imidlertid visse vilkår for tildeling av 
statsborgerskap til barn født av en irakisk mor gift med en ikke-iraker. For mer informasjon 
om dette, se Landinfos respons «Statsborgerskap for barn med ikke-irakisk far» fra 2013. 

Kan en irakisk far søke om statsborgerskap for sitt barn uten barnemorens samtykke? 
En irakisk far kan søke om statsborgerskap for sitt barn uten barnemorens samtykke (Iraks 
ambassade i Oslo, e-post desember 2014). 

Kan en irakisk mor søke om statsborgerskap for sitt barn uten barnefarens samtykke? 
En irakisk mor kan ikke søke om statsborgerskap for sitt barn uten barnefarens samtykke 
dersom far er iraker (Iraks ambassade i Oslo, e-post desember 2014). 

Dersom far ikke er iraker, kan en irakisk mor som ønsker irakisk statsborgerskap for sitt barn 
født i utlandet, reise til Irak med barnet, registrere barnet ved Nasjonalitetsdirektoratet og 
deretter søke om statsborgerskap (Landinfo 2013). Som vedlegg til søknaden skal det legges 
ved et brev som forklarer mors og barnets situasjon. Etter at barnet har vært registrert bosatt i 
Irak i minst ett år, skal mor gå tilbake til Nasjonalitetsdirektoratet for å følge opp søknaden. 
Da skal søknaden kunne innvilges, uten fars samtykke.  
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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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