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Respons 

Sudan: Søknad om pass fra sudanere bosatt i Norge 

 

• Innføring av pass med biometriske data i Sudan 

• Søknad om pass fra sudanere bosatt i Norge 

• Søknad om pass ved Sudans ambassade i Belgia 

• Søknad om midlertidig reisedokument ved Sudans ambassade i Norge 

Innføring av pass med biometriske data i Sudan 

Sudan innførte pass med biometriske data i november 2008 (HJP Consulting 2015, s. 6). I 

november 2015 ble det slutt på fornying av gyldighetstida til pass av tidligere typer (møte med 

Generaldirektoratet for sivilregistrering, november 2015).1 

Innføring av pass med biometri innebærer at det må gjøres opptak av biometriske data ved 

frammøte fra dem som søker om pass.2 Dette fordrer teknisk utstyr til digitalt opptak av finger-

avtrykk, digitalt fotografi og underskrift, i tillegg til at søknader som oftest overføres 

elektronisk fra søknadsstedet til etaten som behandler søknaden.3  

Dette utstyret er ganske kostbart, og en rekke land har dermed begrenset antallet steder borgerne 

kan søke om pass – både innenlands og fra utenriksstasjoner. Utplassering av slikt teknisk utstyr 

skjer også gradvis i en del land, særlig til utenriksstasjoner. Noen land har dessuten opprettet 

mobile grupper som reiser rundt med det nødvendige tekniske utstyret til utenriksstasjoner som 

ikke har fått det utplassert permanent. 

I Sudan skjedde innføringa av biometriske pass parallelt med digitalisering av sivilregistrering 

og innføring av nasjonale identitetsnummer (omtalt som «nasjonalt nummer», raqm watani). 

For å få tildelt nasjonalt ID-nummer, gjøres det også opptak av biometriske data. Etter 

innføringa av biometriske pass er det Generaldirektoratet for sivilregistrering (al-Idara al-

                                                 

1 Det var fremdeles mulig å reise inn i Sudan med slike pass etter dette tidspunktet, men sudanere som ønsket å 

reise ut av Sudan, måtte gjøre det på nye, biometriske pass fra 25. november 2015. 

2 I Sudan gjøres det opptak av biometriske data for alle søkere over 16 år (møte med Generaldirektoratet for sivil-

registrering, november 2017). 

3 Før innføring av biometri tok søknadssteder ofte imot søknadene på papir, og de ble enten behandlet lokalt, eller 

sendt til etaten som behandlet dem med post eller budservice. 
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‘amma lis-sajl al-madani) som behandler alle søknader om pass sentralt. Søknadsstedets rolle 

er avgrenset til å ta imot søknader. 

Per sommeren 2015 hadde Sudan teknisk utstyr for biometriopptak utplassert på 18 søknads-

steder i Sudan, og på 25 utenriksstasjoner (HJP Consulting 2015, s. 7). Dette utstyret blir brukt 

til biometriopptak både ved tildeling av nasjonalt ID-nummer og ved søknad om nasjonale ID-

kort og pass. På grunn av begrensede midler til det nødvendige tekniske utstyret, ble utenriks-

stasjoner i land med en stor sudansk eksilbefolkning prioritert – blant dem Saudi-Arabia, De 

forente arabiske emirater, USA og Canada. Ambassaden i Storbritannia fikk utplassert utstyr 

som også kunne brukes av mobile grupper utsendt fra Sudan ved besøk til andre ambassader i 

Europa (Generaldirektoratet for sivilregistrering, møte november 2015). 

Søknad om pass fra sudanere bosatt i Norge 

Sudans ambassade i Norge har opplyst til Landinfo at den ikke har fått utplassert teknisk utstyr 

til opptak av biometri for tildeling av nasjonalt ID-nummer, søknad om pass eller nasjonalt ID-

kort, og at det heller ikke foreligger planer om at den skal få det (telefonsamtale, 15. oktober 

2019). Det har tidligere vært mobile grupper på besøk i Norge for å tildele nasjonale ID-nummer 

og ta imot søknader om pass, sist i mars 2018 (Sudans ambassade i Norge 2018). Ambassaden 

opplyste imidlertid at det ikke er planer om flere slike besøk fra mobile grupper, og at sudanere 

i Norge som trenger pass, har følgende to muligheter (telefonsamtale, 15. oktober 2019): 

1. De kan reise til Brussel og søke om pass ved Sudans ambassade i Belgia. 

2. De kan søke Sudans ambassade i Norge om midlertidig reisedokument (laissez-passer), 

reise til Sudan og søke om pass der. 

Søknad om pass ved Sudans ambassade i Belgia 

Sudans ambassade i Norge har oversendt Landinfo ei kunngjøring fra Sudans ambassade i 

Belgia til sudanere som skal søke om pass.4 Her går det fram at søknad om pass fordrer at 

søkeren har utskrift fra sivilregisteret. Her følger Landinfos oversettelse fra arabisk av innholdet 

i kunngjøringa: 

Krav for utskrift fra sivilregisteret 

1. Konsulatet utsteder utskrift fra sivilregisteret direkte på basis av følgende dokumenter: 

• Dokumentasjon på sudansk nasjonalitet 

• Fødselsattest 

• Dokumentasjon på yrke 

2. I tilfeller hvor det mangler dokumentasjon som fastslår at søkeren har sudansk 

statsborgerskap, gjør ambassaden innledende undersøkelser og overfører siden saken 

til sivilregisteret i Khartoum for videre undersøkelser gjennom intervju av vitner som 

er slektninger av søker på farssiden. Siden overføres saken tilbake til ambassaden for 

utskrift fra sivilregisteret. 

                                                 

4 Sudans ambassade i Belgia later ikke til å ha noen nettside. 
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3. Utskrift fra sivilregisteret skjer uten betaling av gebyr første gang. 

Dokumentkrav for utstedelse av biometrisk pass 

1. Enten utskrift fra sivilregisteret, nasjonalt ID-kort, tidligere utstedt biometrisk pass 

eller tapsmelding for tidligere utstedt biometrisk pass. 

2. Ved utstedelse av pass til barn må far møte personlig og levere skriftlig samtykke før 

pass kan utstedes. 

Gebyrer for passutstedelse: 

• Pass til barn: 50 euro 

• Pass til skoleelev eller student: 75 euro 

• Pass til andre: 100 euro 

• Ny utskrift ved tap av utskrift fra sivilregisteret: 25 euro 

Søknad om midlertidig reisedokument ved Sudans ambassade i Norge 

Framgangsmåte for å få utstedt midlertidig reisedokument (Sudans ambassade i Norge u.å.b): 

1. Utfylt skjema «Søknad om konsulær prosedyre»5, signert av søker eller av verge om 

søker er under 18. 

2. Kopi av kvittering for betalt gebyr for midlertidig reisedokument. 

3. Barn: godkjent (stemplet) kopi av fødselsattest for søker, eller kopi av pass eller annet 

gyldig ID-dokument for søker. 

Voksne: kopi av pass eller annet gyldig ID-dokument for søker. 

4. To passfotografier av søker. 

5. En forhåndsfrankert og adressert konvolutt, for retur av dokumentene. 

 

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. 

                                                 

5 Dokumentet er et arabiskspråklig skjema hvor søker oppgir navn, bosted, statsborgerskap, adresse, 

telefonnummer, hvilken konsulær prosedyre som ønskes utført, dato og signatur (Sudans ambassade i Norge u.å.a). 
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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. 
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