
 
 

Respons 

Irak (Kurdistanregionen): Ekteskapsregistrering og 
statsborgerskap, irakisk kvinne og iransk-kurdisk mann 

 

• Kan barn født i ekteskap som er inngått privatrettslig, men ikke registrert sivilt, få 
utstedt persondokumenter? 

• Kunne en irakisk kvinne som på 1990-tallet giftet seg med en iransk-kurdisk mann, få 
registrert ekteskapet i Irak den gang, og kan de det eventuelt i dag? 

• Kan en iransk kurder gift med en irakisk borger få statsborgerskap i Irak? 

• Har iransk-kurdiske flyktninger og deres barn i Kurdistan-regionen i Irak fått utstedt 
irakiske ID-kort? 

Kan barn født i ekteskap som er inngått privatrettslig, men ikke registrert sivilt, få 
utstedt persondokumenter? 
Ekteskap som kun er inngått privatrettslig, er ikke formelt gyldige uten at de også er registrert 
ved en domstol. Barn født i uregistrerte ekteskap, får ikke ID-kort eller andre offentlige 
dokumenter, da de ikke kan registreres (Migrationsverket & Landinfo 2012, s. 23).  

Kunne en irakisk kvinne som på 1990-tallet giftet seg med en iransk-kurdisk mann, få 
registrert ekteskapet i Irak den gang, og kan de det eventuelt i dag? 
Etter den irakiske statsborgerskapsloven av 2006 (art. 7) har en irakisk kvinne adgang til å 
gifte seg i Irak med en ikke-iraker. Ethvert ekteskap inngått ved en domstol i Irak, vil være 
registrert.  

På 1990-tallet var det ifølge Iraks ambassade i Oslo (telefonsamtale mars 2014) i praksis ikke 
mulig for en irakisk kvinne å få registrert ekteskap med en iransk-kurdisk mann i 
regjeringskontrollert Irak. Årsaken til det var den politiske situasjonen mellom Irak og Iran. 

Derimot har det sammenhengende og helt fra KRI ble opprettet i 1991, vært mulig å registrere 
ekteskap mellom irakisk kvinne og iransk-kurdisk mann i KRI.  
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Hva angår registrering utenfor KRI i dag av et privatrettslig inngått ekteskap mellom irakisk 
kvinne og iransk-kurdisk mann, kan man ifølge den irakiske ambassaden i Oslo legge frem 
for en domstol det man måtte ha av dokumentasjon på at ekteskapet har blitt inngått 
privatrettslig, og datoen dette skjedde, og søke domstolen om å få ekteskapet godkjent og 
registrert. I slike saker bør man ha bistand av en advokat som kan bekrefte at det religiøse 
ekteskapet faktisk er blitt inngått.  

Det vil være opp til domstolen å avgjøre om dokumentasjonen er god nok til at ekteskapet kan 
registreres, ifølge ambassaden (telefonsamtale mars 2014). 

Kan en iransk kurder gift med en irakisk borger få statsborgerskap i Irak? 
Landinfo har tidligere fått opplyst (Landinfo 2010, s. 8) at den irakiske statsborgerskapsloven 
av 2006 gir iranske kurdere anledning til å søke om statsborgerskap etter ti års kontinuerlig, 
lovlig opphold i Irak. Dette er i tråd med bestemmelsene i artikkel 6, der det kun er nevnt 
«ikke-irakere».  

I henhold til samme lov må en ikke-iraker som er gift med en iraker, ha hatt minst fem års 
lovlig opphold i Irak som gift for å kunne få statsborgerskap (art. 7).  

Å gi statsborgerskap til iranske kurdere fremstår som sensitivt. Selv om loven er klar, finnes 
det likevel indikasjoner på at det å innvilge statsborgerskap til iranske kurdere ikke uten 
videre er en kurant sak. Alle søknader om statsborgerskap blir behandlet i Bagdad, og slik 
UNHCR vurderer det (møte i Erbil april 2010), nøler KRG med å ta opp spørsmål om 
innvilgelse av statsborgerskap til iranske kurdere med sentralregjeringen. KRG har mange 
andre og mer presserende saker med Bagdad, og mye tyder ifølge UNHCR på at KRG antar at 
sentralregjeringen ikke ønsker å øke andelen kurdiske borgere i Irak.  

Den svenske NGO’en Qandil har aktiviteter i en leir for iranske kurdere i Nord-Irak. I møte 
med Landinfo i 2010 opplyste Qandil at ingen av de iranske kurderne som bor i denne leiren, 
har ervervet seg irakisk statsborgerskap. 

Har iranske kurdiske flyktninger og deres barn i Kurdistan-regionen i Irak fått utstedt 
irakiske ID-kort? 
Iranske flyktninger i Kurdistan-regionen har irakiske ID-kort med opplysninger om navn, 
alder, fødested, personnummer, religiøs og sivil status, navn på ektefelle og eventuelle barn. 
Barn av iranske flyktninger får samme dokumentasjon som foreldrene. Iransk-kurdiske 
flyktninger har adgang til helsetjenester og gratis utdanning frem til universitetsnivå i alle de 
tre provinsene i KRG-regionen (Landinfo 2010, s. 7).  
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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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