Respons
Iran: Nasjonalt ID-kort
Problemstilling/spørsmål:
•

Folkeregisterloven

•

Statistikk

•

Prosedyrer for å få utstedt nasjonalt ID-kort

•

Nasjonalt ID-kort og alminnelig verneplikt

Vedrørende iransk nasjonalt ID-kort (Kart-e Melli)

I et brev til Landinfo, datert 6. september 2009, opplyste den norske ambassaden i Teheran
følgende:
I følge nettsiden til ”the National Organization for Civil Registration” ble den iranske
folkeregisterloven vedtatt av Majlis i 1998. Ifølge lovens art 38 skal alle iranske
borgere ha nasjonalnummer og en postkode.
Samme lov fastsetter også at alle iranske borgere over 15 år skal ha et nasjonalt IDkort (Kart-e Melli).
Utstedelsen av Kart-e Melli synes imidlertid å ha startet allerede noen år før loven ble
vedtatt.
På tross av at det er obligatorisk for iranske borgere over 15 år å ha Kart-e Melli er
det ingen tilgjengelig statistikk over hvor mange kort som har blitt utstedt. Da det
imidlertid kreves fremleggelse av Kart-e-Melli for alle bank-, forretnings- og
eiendomstransaksjoner antas det at en overveldende majoritet av iranske borgere
bosatt i urbane strøk har fått utstedt ID-kortet.
For å få utstedt et nasjonalt ID-kort må vedkommende søke om å få utstedt kortet
enten hos ”the National Organization for Civil Registration” eller, for iranske
borgere bosatt utenfor Iran, hos et iransk konsulat. Ved søknaden må det fremlegges
utfylt søknadsskjema, Shenasnameh med bilde, passfoto samt at det må betales et
gebyr på 25 000 rialer.
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Ambassaden er ikke kjent med at det ikke utstedes Kart-e Melli til personer som ikke
har avtjent alminnelig verneplikt.

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon.
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