
 
 

Respons 

Irak: Ervervelse av ID-kort og statsborgerskapsbevis for 
personer uten irakiske identitetsdokumenter 

 

• Kan man få utstedt irakisk ID-kort via den irakiske ambassaden i Oslo uten noen form 
for identitetsdokumentasjon? 

• Kan man få utstedt irakisk statsborgerskapsbevis via den irakiske ambassaden i Oslo 
uten noen form for identitetsdokumentasjon? 

• Er det andre prosedyrer for personer født utenfor Irak enn for dem født i Irak? 

• Dersom man mangler de nødvendige underlagsdokumentene for å få utstedt 
statsborgerskapsbevis, kan man utstede en fullmakt for å få tilgang til slike dokument 
også? 

• Er det noen regler om hvem man kan gi fullmakt til i Irak? 

• Søknad om ID-kort for personer med statsborgerskapsbevis 

Innledning 
Denne responsen er et supplement til Landinfos temanotat Reisedokumenter og andre ID-
dokumenter av 23. januar 2014. Den omhandler hva en iraker uten noen typer irakiske ID-
dokumenter kan gjøre for å skaffe til veie et irakisk ID-kort eller statsborgerskapsbevis. 
Informasjonen er innhentet fra den irakiske ambassaden i Oslo (telefonsamtale 28. mars 2014) 
og fra Oslo Byfogdembete (telefonsamtale 25. mars 2014) etter forespørsel fra 
utlendingsforvaltningen. 

Hvordan skaffe seg et irakisk ID-kort dersom man ikke har noen irakiske  
ID-dokumenter? 
Man kan ikke søke om irakisk ID-kort via den irakiske ambassaden uten noen form for irakisk 
ID-dokumentasjon (Iraks ambassade, telefonsamtale 2014). 

Irakere som bor i Norge og som mangler irakiske identitetspapirer, kan gi en person i Irak 
fullmakt til å søke om ID-kort for seg lokalt i Irak. En slik fullmakt kan ikke utstedes ved den 
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irakiske ambassaden så lenge man ikke har noen former for irakisk ID-dokumentasjon. En må 
derfor utstede en norsk fullmakt. 

For å kunne utstede en gyldig norsk fullmakt som kan godtas i utlandet, kan man gå til 
Notarius publicus ved Oslo Byfogdembete, eller ved en annen norsk domstol andre steder i 
landet, for å få en notarialbekreftelse på egen signatur. En slik notarialbekreftelse gis på 
bakgrunn av et fremlagt gyldig norsk identitetsdokument, som for eksempel et pass, et 
bankkort med bilde og signatur eller et norsk førerkort/sertifikat (Oslo Byfogdembete, 
telefonsamtale 2014; Oslo Byfogdembete 2013). 

Notarialbekreftelsen på at signaturen på fullmakten en har skrevet er ekte, må deretter bli 
bekreftet av norsk UD og så tas med til den irakiske ambassaden for ny bekreftelse (Iraks 
ambassade, telefonsamtale 2014).  

Når dette er i orden, kan man sende sin fullmakt til mottakeren i Irak (Iraks ambassade, 
telefonsamtale 2014). Personen som mottar fullmakten i Irak, må så ta denne med til det 
irakiske utenriksdepartementet for bekreftelse. Deretter tas den med til 
familieregistreringskontoret der fullmaktsholderen kan søke om ID-kort på vegne av søkeren i 
Norge. 

Kan man søke om statsborgerskapsbevis ved Iraks ambassade i Oslo uten noen 
irakiske ID-dokumenter? 
Nei, det kan man ikke. Man må først gjøre som beskrevet over for å få et ID-kort. Når ID-kort 
er ervervet, kan man bruke dette til å søke om statsborgerskapsbevis. I tillegg til ID-kort må 
man da legge frem fødselsattest og kopi av en slektnings statsborgerskapsbevis, det være seg 
for eksempel fars, mors, brors eller onkels.  

Ifølge konsulen ved Iraks ambassade i Oslo er det usannsynlig at en iraker i Norge ikke klarer 
å skaffe til veie kopi av en slektnings statsborgerskapsbevis.  

Er det andre prosedyrer for personer født utenfor Irak enn for dem født i Irak? 
Det er i prinsippet ingen forskjell på prosedyrene for en person født i eller utenfor Irak så 
lenge personen er registrert i Irak. 

En person som er født i utlandet, for eksempel Norge, og som ikke er registrert i Irak, må 
registreres før han/hun kan få utstedt ID-kort og eller statsborgerskapsbevis. Prosedyrene for 
hvordan man gjør det er beskrevet i temanotatet nevnt innledningsvis. 

Et barn født i Norge må fremlegge en original fødselsattest. Denne må bekreftes av norsk UD 
og tas med til den irakiske ambassaden. Ambassaden utsteder så en irakisk fødselsattest. 

Foreldrene søker så om ID-kort for barnet. Foreldrene må da legge ved kopier av sine egne 
ID-kort der det må fremgå at de er gift med hverandre. Om deres sivilstatus ikke er oppdatert 
på ID-kortet etter at de giftet seg, må de legge ved ekteskapsattest bekreftet av norsk UD. 

Foreldrenes navn som fremkommer på barnets fødselsattest, må samsvare med navnene på 
foreldrenes ID-kort. I praksis betyr det at minst to av navnene til hver av foreldrene må 
samsvare på fødselsattesten og på ID-kortet (Iraks ambassade, telefonsamtale 2014).   
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Noen irakere endrer navn i Norge. Dersom alle navnene er endret, og disse står på barnets 
fødselsattest, får ikke barnet irakisk fødselsattest. Dette fordi navnene ikke samsvarer med de 
som står oppført i irakiske registre. 

Dersom man mangler de nødvendige underlagsdokumentene for å få utstedt 
statsborgerskapsbevis, kan man utstede en fullmakt for å få tilgang til slike 
dokument? 
Personer som mangler de nødvendige underlagsdokumentene som fødselsattest og ID-kort, 
må fremskaffe dette for å få statsborgerskapsbevis. En kan ikke gi noen annen person 
fullmakt til å søke om statsborgerskapsbevis for seg, fordi man må avgi fingeravtrykk ved 
søknad.  

Man kan imidlertid gi en annen person i Irak fullmakt til å følge opp søknaden i Irak for seg. 
En må da legge ved fødselsattest og ID-kort samt kopi av en nær slektnings 
statsborgerskapsbevis ved søknaden. 

Er det noen regler om hvem man kan gi fullmakt til i Irak? 
Man kan gi en hvilken som helst voksen person fullmakt i Irak (Iraks ambassade, 
telefonsamtale 2014). 

Søknad om ID-kort for personer med statsborgerskapsbevis 
Personer som er i besittelse av statsborgerskapsbevis, kan søke om ID-kort ved Iraks 
ambassade i Oslo.   

 

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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Landinfo. Tilgjengelig fra http://landinfo.no/asset/2783/1/2783_1.pdf [lastet ned 1. april 2014] 

• Oslo Byfogdembete (2013, 12. mars). Bekreftelse av underskrift. Oslo: Oslo Byfogdembete. 
Tilgjengelig fra http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Oslo-
byfogdembete/Notarialbekreftelser/Om-notarialbekreftelser/Bekreftelse-av-underskrift/ [lastet ned 1. 
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Muntlige kilder 
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