Respons
Libya: Passutstedelse ved utenriksstasjon i Europa
•

Tar Libyas ambassade i Danmark imot søknader om pass?

•

Kan libyske borgere bosatt i Norge, søke om pass ved andre utenriksstasjoner i
Europa?

Innledning

Mange forhold i Libya har vært uoversiktlige siden det brøt ut borgerkrig i februar 2011 og
Qadhafi-regimets fall i september samme år. Gjennom mye av 2011 og 2012 var det vansker
med å få utstedt identitetsdokumenter. I februar 2013 annonserte den daværende libyske
overgangsregjeringen planer om å digitalisere registrering av personopplysninger og å innføre
personnumre og nasjonale identitetskort og pass som inneholder biometriske data (CGRS-BE
et al. 2014, s. 9-11). De første libyske passene med biometriske data ble angivelig utstedt i juli
2013 (Vrankuj 2013), og prosessen med å utstede slike pass i Libya var godt i gang per juni
2015 (LANA 2015).
Det felleseuropeiske dokumentinformasjonsregisteret PRADO har lagt ut detaljert
informasjon om utseende på og registrerte opplysninger i libyske pass (PRADO 2016).
Søknad om nytt pass ved libyske utenriksstasjoner i Europa

De biometriske passene har helt erstattet de gamle libyske passene, som ble utfylt for hånd,
bare hadde arabiskspråklig tekst og ikke inneholdt biometriske data. Med innføringen av
biometriske data må alle som søker om pass, registrere fingeravtrykk og bli avbildet ved
personlig oppmøte. Alle søknader om pass blir behandlet i Libya, og passene fysisk utstedt
der.
Det tekniske utstyret som trengs for å ta imot søknader om nye pass, er per i dag bare på plass
i Libya, og ifølge Libyas ambassade i Nederland ved følgende fire libyske utenriksstasjoner i
Europa:
•
•
•

Libyas ambassade i Berlin
Libyas ambassade i London
Libyas ambassade i Roma
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•

Libyas konsulat i Marseille

Libyas ambassade med formelt konsulært ansvar for libyere som bor eller oppholder seg i
Norge, er landets ambassade i Danmark. Denne ambassaden har ikke teknisk utstyr til å ta
imot søknader om pass. 1
Libyas ambassade i Nederland opplyser at også libyere bosatt i andre europeiske land enn
Frankrike, Italia, Storbritannia og Tyskland, også kan søke om pass ved disse
utenriksstasjonene, men at de ikke har konkrete opplysninger om de praktiske prosedyrene –
det må libyerne ta kontakt med disse utenriksstasjonene for å undersøke.
Dokumentkrav ved søknad om nytt pass ved libysk utenriksstasjon

Libyas ambassade i Nederland opplyser at dokumentkrav ved søknad om nytt pass ved
utenriksstasjon er:
•
•

Fødselsattest
Gammelt pass (utløpt eller som nærmer seg utløp)

Fornyelse av utløpte libyske pass

Selv om libyske myndigheter ikke lenger utsteder pass av den gamle typen, er disse passene
fremdeles gyldige, så lenge de ikke er utløpt. Siden det foreløpig er få steder hvor libyere kan
søke om nye biometriske pass utenfor Libya, har libyske myndigheter dessuten valgt å
fortsette å forlenge gyldighetstiden på pass av gammel type. Libyske myndigheter regner med
at de gamle passene vil være helt ute av sirkulasjon før 2019 (CGRS-BE et al. 2014, s. 29-30).
Libyas ambassade i Danmark opplyser til Landinfo at de kan forlenge gyldighetstiden på slike
pass.

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

Libyas ambassade i Danmark opplyser til Landinfo at det er planer om å utplassere dette utstyret også der, men
at det ikke er bestemt når det vil skje.
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Referanser
Skriftlige kilder
•

CGRS-BE, MFA-NL, OCILA-NL, Landinfo-NO & Lifos-SE, dvs. Office of the Commissioner General
for Refugees and Stateless Persons – Belgia, Country of Origin Information Unit of the Ministry of
Foreign Affairs – Nederland, Office for Country Information and Language Analysis of the Ministry of
Security and Justice – Nederland, Landinfo – Norge & Lifos – Sverige (2014, 19. desember). Libya:
Nationality, registration and documents. Brussel/Haag/Oslo/Norrköping: CGRS-BE et al. Tilgjengelig
fra http://landinfo.no/asset/3024/1/3024_1.pdf [lastet ned 10. juni 2016]

•

LANA, dvs. Libya News Agency (2015, 12. juni). Passport issuing center in Jalu performs a thousand
biometric passport. LANA. Tilgjengelig fra http://lananews.ly/eng/news/view/78989/Passport_issuing_center_in_Jalu_performs_a_thousand_biometric_passp
ort [lastet ned 20. mai 2016]

•

PRADO, dvs. Public Register of Authentic Travel and Identity Documents Online (2016, 18. mai).
Document: LBY-AO-02001. Brussel: PRADO. Tilgjengelig fra
http://www.consilium.europa.eu/prado/en/9694/index.html [lastet ned 10. juni 2016]

•

Vrankulj, Adam (2013, 22. juli). First Libyan biometric passport to be issued by the end of the month.
Biometric Update. Tilgjengelig fra http://www.biometricupdate.com/201307/first-libyan-biometricpassport-to-be-issued-by-the-end-of-the-month [lastet ned 10. juni 2016]

Muntlige kilder
•

Libyas ambassade i Danmark. E-postkontakt 19. mai 2016.

•

Libyas ambassade i Nederland. E-postkontakt 19.-20. mai 2016.
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