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Kan barn født utenfor Irak av irakisk mor og statsløs far få irakisk statsborgerskap?

Ifølge artikkel 4 i Irakisk nasjonalitetslov av 2006 kan et barn født av en irakisk mor og
statsløs far søke om irakisk statsborgerskap innen han eller hun har fylt 17 år dersom han/hun
bor i Irak på søketidspunktet. Kravet om å søke innen ett år før barnet er myndig (18 år) kan
fravikes dersom vanskelige omstendigheter har forhindret dette.
Artikkel 4 i nasjonalitetsloven (engelsk oversettelse) sier følgende:
The Minister may consider Iraqi any person born outside Iraq to an Iraqi mother and
an unknown or stateless father, if he chooses the Iraqi nationality, within one year
from coming of age (reaching the age of maturity), unless he fails to do so, due to
difficult circumstances, provided that he is residing within Iraq at the time of
application for the Iraqi nationality.
Barn født i utlandet må ha bodd i Irak minst ett år på søketidspunktet (Iraks konsulat i Norge,
telefonsamtale juni 2013).
Dette gjelder imidlertid ikke for barn av palestinske fedre. Nasjonalitetslovens artikkel 6,
annet ledd, sier at palestinere ikke skal innvilges irakisk statsborgerskap, som en garanti for
retten til retur til eget hjemland.
Iraqi nationality shall not be granted to Palestinians as a guarantee to their right to
return to their homeland.
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Hva kreves av dokumentasjon?

I tillegg til utfylt søknad om statsborgerskap må det legges ved følgende dokumentasjon
(Irakisk UD u.å.):
1. Barnets fødselsattest – denne må bekreftes av utenriksdepartementet i barnets fødeland
og deretter av irakisk ambassade i samme land. 1
2. Kopi av foreldrenes ekteskapsattest.
3. Kopi av mors eller fars 2 irakiske ID-kort og statsborgerskapsbevis.
4. Kopi av eget utenlandsk pass dersom man allerede er statsborger i et annet land.
5. Kopi av foreldrenes pass.
6. Bekreftelse fra foreldrene og to vitner på at barnet er deres, signert av konsulen.
Dersom foreldrenes ekteskap er inngått i utlandet, kreves det at ekteskapskontrakten bekreftes
av dette landets utenriksdepartement og deretter av Iraks ambassade i samme land. Deretter
må ekteskapskontrakten bekreftes av Iraks utenriksdepartement i Bagdad før det fremlegges
Nasjonalitetsdirektoratets kontor i den provins den irakiske kvinnen er registrert (Iraks konsulat
i Norge, telefonsamtale juni 2013).
Prosedyren for hvordan man går frem for å søke statsborgerskap når man er født i utlandet, er
beskrevet på nettsiden til det irakiske utenriksdepartementet (u.å.).

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.

1

For mer detaljert informasjon om hvordan man går frem for å fremskaffe fødselsattest og andre ID-dokumenter,
se Landinfos temanotat ”Irak: Reisedokumenter og andre identitetsdokumenter” (2016).

2

Dersom kun mor er statsborger, må hennes ID-kort og statsborgerskapsbevis legges frem.
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