
 

  

 

Respons 
8. september 2020 

Jemen: Søknad om pass ved ambassaden i Haag 

– Er oppmøte ved ambassaden obligatorisk ved søknad om pass? 

– Hvilke dokumenter må fremlegges ved søknad? 

– Trenger en kvinne samtykke fra mannlig verge når hun søker om pass? 

 

Landinfo har innhentet opplysninger om hvordan jemenittiske borgere bosatt i 

Norge skal gå frem for å søke om pass ved Jemens ambassade i Haag.  

Søknad om pass skal fremmes ved ambassaden i Haag, som har det konsulære 

ansvaret for jemenittiske borgere i Norge. Konsulærseksjonen ved ambassaden 

behandler søknaden, og oversender den for godkjennelse til pass- og 

immigrasjonsmyndighetenes hovedkontor i Jeddah i Saudi-Arabia.1 Dersom 

søknaden innvilges, utstedes passet av generalkonsulatet i Frankfurt og sendes til 

søkeren med post (Jemens ambassade i Haag u.å.).2  

Søknadsprosedyrer 

Ambassaden krever som hovedregel ikke personlig oppmøte ved søknad om pass. 

Det er kun nødvendig i særskilte tilfeller, der ambassaden er i tvil om søkeren er 

jemenittisk borger (Jemens ambassade i Haag, e-post august 2020). 

Ved søknad om fornyelse av pass må følgende dokumenter fremlegges: utfylt 

søknadsskjema, passfoto og det gamle passet i original. Hvis man har en 

oppholdstillatelse, skal en kopi av denne også fremlegges (Jemens ambassade i 

Haag u.å.). Ambassaden i Haag har bekreftet at en jemenittisk kvinne bosatt i 

Norge ikke trenger samtykke fra mannlig verge i forbindelse med søknad om nytt 

pass (Jemens ambassade i Haag, e-post august 2020). 

Ved søknad om nytt pass når det gamle har gått tapt, må søkeren fremlegge et 

dokument fra norske myndigheter, for eksempel politiet, som bekrefter at passet 

er tapt. I tillegg vil ambassaden be om andre (identitets)dokumenter som kan 

bekrefte søkerens identitet. Ambassaden vil på sin side gjøre undersøkelser opp 

 
1 På grunn av borgerkrigen er deler av Jemens sentraladministrasjon i eksil i Saudi-Arabia. 

Innenriksministeriets hovedkontor ligger i Jeddah, hvor også hovedkontoret for pass- og 

immigrasjonsmyndighetene er (Nasjonalt ID-senter 2019). 

2 Generalkonsulatet i Frankfurt og ambassaden i London er de eneste jemenittiske 

utenriksstasjonene i Europa som utsteder pass (Nasjonalt ID-senter 2019). 



 

Respons Jemen: Søknad om pass ved ambassaden i Haag 

LANDINFO – 8. SEPTEMBER 2020 – 2 

mot lokale jemenittiske myndigheter (Jemens ambassade i Haag, e-post august 

2020).  

Ved søknad om pass til barn skal kopi av fødselsattest og kopier av foreldres pass 

og oppholdstillatelser fremlegges. Hvis barnet er født i Norge må fødselsattesten 

først legaliseres av norske utlendingsmyndigheter (Jemens ambassade i Haag 

u.å.). 

Informasjon om priser for pass og de formelle kravene til utfyllelsen av 

søknadsskjemaet finnes på nettsidene til Jemens ambassade i Haag. 
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Nasjonalt ID-senter. [Elektronisk abonnementstjeneste, lastet ned 3. september 2020] 

Muntlige kilder 
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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. 

https://www.yemenembassynl.org/consulate/passports-issuance
https://www.yemenembassynl.org/consulate/passports-issuance
http://landinfo.no/id/20.0
http://landinfo.no/id/20.0
http://www.landinfo.no/asset/3135/1/3135_1.pdf
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