
 
 

Respons 

Saudi-Arabia: Hajj-visum og ekteskap  
 

• Forekommer det at ikke-saudiske pilegrimer gifter seg under Hajj, og kan de få 
ekteskapet registrert?   

 

Ifølge saudiske myndigheters nettsider (Ministry of Hajj Portal 2014) er et hajj-visum et 
visum som blir gitt i forbindelse med pilegrimsreise til Mekka (Hajj). Visumet tildeles 
pilegrimer som skal besøke Mekka. Gyldigheten av visumet er begrenset til den tid det tar å 
utføre de religiøse ritualene knyttet til Hajj. Opphold utover dette er straffbart.  

Forekommer det at ikke-saudiske pilegrimer gifter seg under Hajj, og kan de få 
ekteskapet registrert?  
Landinfo tok opp spørsmålet med en diplomatisk kilde med god kjennskap til temaet 
(telefonsamtale februar 2014). Kilden påpekte at etter saudisk regelverk kan ikke en ikke-
saudier som besøker Saudi-Arabia på Hajj-visum, inngå ekteskap med en saudier under 
oppholdet. Likevel forekommer det at det blir inngått slike ekteskap, men da religiøst med 
vielse i en moské.   

Religiøst inngåtte ekteskap av en slik type vil etter regelverket ikke senere kunne bli registrert 
som lovlig inngått av saudiske myndigheter. På spørsmål om det kunne forekomme at 
myndighetene likevel registrerer slike ekteskap, hadde ikke kilden noen kommentar. 

Det fremkom ellers i samtalen med den diplomatiske kilden at de saudiske myndighetene ikke 
har noen full oversikt over moskeenes virksomhet på dette området.  

Det fremkom også at myndighetene heller ikke har mulighet til å skaffe seg full oversikt over 
enhver pilegrims sivile status i hjemlandet. Dette er for eksempel en aktuell problemstilling i 
forbindelse med somaliske flyktninger bosatt i Europa som reiser til Saudi-Arabia på Hajj og 
treffer en der som de ønsker å gifte seg med. 
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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. 

Referanser 
Skriftlig kilde 

• The Ministry of Hajj portal, Kingdom of Saudi Arabia (2014).  Questions about international Hajj. 
Riyadh: Ministry of Hajj. Tilgjengelig fra http://haj.gov.sa/en-US/Pages/hajj_out_faq.aspx [lastet ned 
14. februar 2014] 

 
Muntlig kilde 

•  Diplomatisk kilde, telefonsamtale 5. februar 2014. 
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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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