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Saudi-Arabia: Ekteskap for utenlandske borgere og
rett til opphold, statsborgerskap og offentlige
tjenester
– Hvilke regler gjelder for registrering av ekteskap og fødsler for utenlandske
statsborgere?
– Hvilke kriterier gjelder for ekteskap mellom saudiarabiske og utenlandske
statsborgere?
– Har barn av én saudiarabisk og én utenlandsk statsborger rett på saudiarabisk
statsborgerskap?
– Får en mann gift med saudiarabisk kvinne og deres felles barn, rett til opphold og
tilgang til offentlige tjenester?
– Har barn av to utenlandske foreldre med lovlig opphold, rett til gratis skolegang?

Registrering av ekteskap og fødsler for utenlandske
statsborgere
Alle ekteskap som inngås, skal registreres hos myndighetene gjennom familiedomstolen (Al Sherbini 2020; U.S. Department of State 2020, s. 47). Myndighetene innførte nylig en ordning som gjør det mulig for saudiarabiske borgere, og
i enkelte deler av landet også utenlandske, arabisktalende borgere, å registrere
ekteskapet på nett (Al Sherbini 2020; Hameed 2018). Dette gjøres gjennom
nettstedet Ezawaj (Ministry of Justice 2021).1
Utenlandske borgere må ha gyldig opphold i landet for å kunne registrere et ekteskap (Hameed 2018). Tilsvarende må utenlandske borgere ha gyldig opphold i
landet for å kunne registrere en fødsel eller få utstedt fødselsattest (U.S. Department of State u.å.). Utenlandske borgere må også være gift og inneha en gyldig
ekteskapsattest for lovlig å kunne registrere fødsler. Human Rights Watch skrev i
2008 at graviditet og fødsler blant ugifte ville kunne lede til straffeforfølgelse for
«moral-forbrytelser» (HRW 2008, s. 89-92).
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https://ezawaj.sa/

Kriterier for ekteskap mellom saudiarabisk og utenlandsk borger
Saudiarabere som ønsker å gifte seg med en utenlandsk statsborger, må søke
myndighetene om tillatelse (Alsharif 2020; IRB 2018). Kanadiske utlendingsmyndigheter viser til kilder som peker på at det for saudiarabiske kvinner kan
være svært tidkrevende å få en slik tillatelse (IRB 2018).
Ulike kilder viser videre til at saudiarabiske myndigheter har satt opp en rekke
kriterier for å godta ekteskap mellom saudiarabiske og utenlandske borgere.
Eksempelvis kan saudiarabiske menn kun få en slik tillatelse dersom de er mellom
40 og 65 år gamle, og saudiarabiske kvinner kun dersom de er mellom 25 og 50 år
(Alsharif 2020; Government of Saudi Arabia Emirate of Riyadh Province 2020;
IRB 2018; U.S. Department of State 2020, s. 33).2 Kriteriene later til å ha blitt noe
justert over tid, og ulike kilder gir også noe forskjellige opplysninger om hvilke
regler som gjelder. Det er imidlertid klart at kriteriene er relativt omfattende. Det
amerikanske utenriksdepartementet melder dog at det kan finnes tilfeller hvor
disse reglene ikke er fulgt opp i praksis (U.S. Department of State 2020, s. 34).

Statsborgerskapsregler for barn av én saudiarabisk og
én utenlandsk borger
Statsborgerskap i Saudi-Arabia følger far, som betyr at barn av saudiarabiske
fedre selv blir saudiarabiske statsborgere, også dersom far er gift med en utenlandsk statsborger (Kingdom of Saudi Arabia Human Rights Commission u.å.;
U.S. Department of State 2020, s. 33). Barn av en saudiarabisk mor og en utenlandsk far arver imidlertid ikke automatisk morens statsborgerskap, med mindre
far er statsløs eller statsborgerskapet er ukjent (Alsharif 2019; IRB 2018; Kingdom of Saudi Arabia Human Rights Commission u.å.; U.S. Department of State
2020, s. 33). IRB (2018) skriver at barn av saudiarabiske mødre og utenlandske
fedre kan søke om statsborgerskap etter fylte 18 år. Det amerikanske utenriksdepartementet hevder imidlertid at dette kun gjelder sønner, og at døtre i slike
tilfeller kun kan få saudiarabisk statsborgerskap dersom de selv gifter seg med en
saudiaraber (U.S. Department of State 2020, s. 33).
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Mens saudiarabiske myndigheter oppgir at kvinner må være mellom 25 og 50 år for å få en slik
tillatelse, gir andre kilder noe ulik informasjon. Ifølge U.S. Department of State (2020, s. 33) kan
kvinner få dette dersom de er mellom 30 og 50 år, mens IRB (2018) oppgir at kvinnen må være
mellom 30 og 55 år.
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Opphold og tilgang til offentlige tjenester for utenlandsk statsborger gift med saudiarabisk kvinne og
deres felles barn
Saudiarabiske kvinner som er gift med utenlandske statsborgere, har rett til å være
sponsorer for sine ektemenn og deres felles barn, som dermed får lovlig opphold i
landet. Ektemenn og barn har rett til offentlige tjenester som helsetjenester og
utdanning, og ektemenn har rett til å arbeide i privat sektor (Alsharif 2019; IRB
2018; U.S. Department of State 2020, s. 33). Disse rettighetene er imidlertid
knyttet til kvinnen, og ektemannen mister retten til opphold dersom kvinnen dør
eller de skilles (Saudi Gazette 2020). Barna risikerer, ifølge IRB og det amerikanske utenriksdepartementet, også å miste retten til opphold dersom moren dør,
med mindre de finner egen sponsor (IRB 2018; U.S. Department of State 2020, s.
33). En artikkel i Saudi Gazette (2020) bekrefter dette, gitt at barna har fylt 18 år.

Har barn av to utenlandske foreldre med lovlig opphold
i landet, rett til gratis skolegang?
IRB viser til noe motstridende opplysninger om hvorvidt barn av utenlandske
statsborgere med lovlig opphold i Saudi-Arabia, har adgang til offentlige skoler.
Mens en kilde hevder at kun barn der minst én av foreldrene er saudiarabisk statsborger, har (gratis) adgang til offentlige skoler, hevder andre kilder at også barn
av to utenlandske3 foreldre med lovlig opphold, har dette. En kilde hevder at
foreldrene må betale for skolegangen, selv om barna går på offentlig skole (IRB
2015). Andre kilder later imidlertid til å støtte at adgang til offentlige skoler kun
gjelder barn der minst én av foreldrene er saudiarabisk borger: Da barn av syriske
og jemenittiske foreldre fikk tilgang til offentlige skoler i henholdsvis 2012 og
2015, skjedde dette gjennom eksplisitte unntak fra gjeldende regler gitt gjennom
kongelig dekret. Da unntakene ble opphevet i 2018, fikk syriske og jemenittiske
barn kun tilgang til private skoler, og foreldrene måtte selv dekke utgiftene
(Landinfo 2020, s. 17, 18, 23).
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IRB omtaler her utenlandske borgere som er født i Saudi-Arabia.
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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.
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