
 
 

Respons 

Kirgisistan: Pass/ID-kort  
 

Problemstilling/spørsmål: 

• Utstedes ikke lenger det kombinerte innenriks-/utenrikspasset i Kirgisistan? 

• Ved hvilken alder utstedes ID-kort? 

• Kan man regne med at alle kirgisiske borgere har et ID-kort? 

• Hvilken informasjon inneholder et ID-kort?  

Pass 
Tidligere hadde kirgisiske borgere et felles innenriks-/utenrikspass. Nå utstedes kun 
utenrikspass; dvs. pass til bruk for utenlandsreiser. Det er noe uklart når felles innenriks-
/utenrikspass sluttet å bli utstedt, ifølge canadiske migrasjonsmyndigheter (IRB Canada 
2006). Ifølge opplysninger fra en kirgisisk advokat ble de nye passene utstedt fra 2006 
(intervju november 2008). Siden det nye passet kun benyttes ved utenlandsreiser er det mange 
kirgisere som ikke har pass (kirgisisk kilde, telefonsamtale mars 2010). 

Det kreves personlig oppmøte for utstedelse av pass. ID-kort må legges fram for å få utstedt 
pass. Det er imidlertid mulig ”å kjøpe” seg et pass uten personlig oppmøte. Korrupsjon er 
utbredt i Kirgisistan (kirgisisk menneskerettighetsmedarbeider, intervju november 2008). 

ID-kort 
Loven forutsetter at man anskaffer ID-kort ved fylte 16 år, ifølge en kirgisisk advokat, men 
ikke alle sørger for dette (intervju, november 2008). En kirgisisk kilde hevder at de aller fleste 
kirgisiske borgere søker om ID-kort siden dette kortet er hovedidentifikasjonskortet 
(telefonsamtale mars 2010). 

Kirgisiske borgere må selv søke om å få utstedt ID-kort. ID-kortene utstedes av 
Innenriksministeriet og man må møte personlig og dokumentere identitet og bostedsadresse 
ved søknad (kirgisisk kilde, telefonsamtale mars 2010; kirgisisk advokat, intervju november 
2008). 
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Innholdet i ID-kortet  
ID-kortet inneholder opplysninger om bostedsregistrering med dato og bostedsadresse. I 
tillegg inneholder ID-kortet opplysninger om sivil status og personnummer (kirgisisk kilde, 
telefonsamtale mars 2010). 

Passet inneholder også opplysninger om bostedsregistrering (kirgisisk kilde, telefonsamtale 
mars 2010)   

 

 

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 

Referanser 
Skriftlige kilder 

• IRB Canada, dvs. Immigration and Refugee Board of Canada (2006, 13. mars). 
Whether citizens can travel abroad with an internal passport; whether international 
travel passports are issued to Kyrgyz citizens who have been called for military 
service (February 2006). Ottawa: IRB Canada. Tilgjengelig via UNHCR Refworld 
http://www.unhcr.org/refworld/country,,IRBC,,KGZ,,45f147601a,0.html [lastet ned 
30. mars 2010] 

 

Muntlige kilder 

• Kirgisisk advokat. Intervju i Bisjkek november 2008.  

• Kirgisisk journalist. Intervju i Osj november 2008. 

• Kirgisisk kilde. Telefonsamtale mars 2010.  

• Kirgisisk menneskerettighetsmedarbeider. Intervju i Bisjkek november 2008. 
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