
 
 

Respons 

Irak: Fremskaffelse av ID-kort, statsborgerskapsbevis og 
pass for irakere i Norge 

 

• Kan man søke om ID-kort ved Iraks ambassade i Oslo? 

• Kan man søke om statsborgerskapsbevis ved ambassaden i Oslo? 

• Kan man søke om ID-kort og statsborgerskapsbevis ved å gi fullmakt til en person i Irak? 

• Kan et barn født i Norge av irakiske foreldre med irakisk pass, få utstedt pass uten selv å reise 
til Irak?  

• Kan man søke om irakisk pass fra ambassaden i Oslo?  

Kan en søke om irakisk ID-kort ved Iraks ambassade i Oslo? 
Ifølge det irakiske konsulatet (samtale oktober 2013) kan ambassaden bistå irakere i Norge 
med å oversende søknad om ID-kort dersom de har de underlagsdokumentene som trengs. 
Dersom man søker for sine barn, må foreldrene legge ved sine ID-kort og de andre 
nødvendige underlagsdokumentene, inkludert barnets fødselsattest. Man må gi en slektning i 
Irak en fullmakt til å hente ID-kortet for seg. For å gi noen fullmakt, må en fylle ut en 
fullmakt til vedkommende som ambassaden skal signere på. Dersom man ikke har en 
slektning i landet, kan ambassaden i Oslo be irakisk UD om hjelp til å ordne det lokalt likevel.  

Ambassaden kan utstede irakisk fødselsattest for irakiske barn født i Norge. 

Irakere som har de nødvendige underlagsdokumentene, trenger altså ikke selv reise til Irak for 
å skaffe ID-kort. 

Kan en søke om irakisk statsborgerskapsbevis ved Iraks ambassade i Oslo? 
Man trenger ikke lenger reise til Irak for å få statsborgerskapsbevis. Ifølge Iraks konsul i 
Norge (samtale oktober 2013) kan man fylle ut en søknad som den irakiske ambassaden 
videresender til rette instans i Irak. Søkeren kan gi en slektning i Irak fullmakt til å hente 
statsborgerskapsbeviset når dette er klart (Iraks konsulat i Norge, e-post mars 2013). En kan 
derimot ikke gi noen fullmakt til å søke om statsborgerskapsbevis for seg, slik en kan med ID-
kort. Dette fordi en må avlegge fingeravtrykk ved søknaden. Dersom man ikke kan gi en 
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slektning fullmakt til å hente statsborgerskapsbeviset, kan dokumentet sendes irakisk UD som 
igjen videresender det til ambassaden i Oslo. 

Kan et barn født i Norge av irakiske foreldre med irakisk pass, få utstedt pass uten 
selv å reise til Irak?  
Barn født i Norge av irakiske foreldre trenger ikke å reise til Irak for å få utstedt nødvendige 
ID-dokumenter og pass. Det er imidlertid en forutsetning at foreldrene er registrert som gift i 
Irak. Nødvendig ID-dokumentasjon kan søkes om via Iraks ambassade i Norge, som 
beskrevet over, mens søknad om pass må leveres ved Iraks ambassade i Stockholm. 

Kan man søke om irakisk pass fra ambassaden i Oslo?  
Iraks ambassade i Oslo kan ikke utstede pass. For å få pass må man først fylle ut 
søknadsskjema som finnes på hjemmesiden til General Directorate for Nationality1, underlagt 
Iraks innenriksdepartement, og deretter avtale tid for levering av søknaden og gjennomgang 
av underlagsdokumentene ved Iraks ambassade i Stockholm. Passene skrives ut i Bagdad og 
sendes ambassaden i Stockholm, som utsteder pass til irakere i hele Norden. Passene må 
hentes personlig ved ambassaden i Stockholm. 

 

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. 

Referanser 
 
Muntlig kilde 

• Iraks konsulat i Norge. E-post fra konsul 15. mars 2013, og samtale med konsul 23. oktober 2013. 

1 Direktoratets nettsider: http://www.iraqinationality.gov.iq/sitemap_en.htm 
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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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