
 

 

Respons 

Georgia: Utstedelse av pass 

 

Problemstilling/spørsmål: 

 Hvilke dokumenter må framlegges for å få utstedt et pass? 

 Hvor lenge er passet gyldig? 

Dokumentasjon for å få utstedt pass 

Landinfo har via den norske ambassaden i Baku fått informasjon om ovennevnte 
problemstilling fra det georgiske utenriksdepartementet (UD). Georgisk UD (e-post, februar 
2010) skriver at det er tilstrekkelig å legge fram identifikasjonskort (ID-kort) for å få pass. 
Opplysningene i ID-kortet blir sjekket mot opplysningene i Folkeregisteret (”Civil Registry”). 
Dersom man ikke er ført opp i registeret, får man heller ikke utstedt ID-kort, ifølge georgisk 
UD.  

Georgisk UD henviser videre til Folkeregisterets hjemmeside. På denne siden er det i detalj 
forklart hva som kreves for å få utstedt nytt pass eller forlenge gyldigheten av et pass. Det er 
noe ulike krav til dokumentasjon avhengig av alder. I tillegg til søknad må en voksen person 
legge fram ID-kort, bilder og kvittering for betaling. Noen grupper er fritatt for betaling. 
Dersom det er snakk om å bytte ut et pass, må det gamle leveres inn. Personer mellom 16 og 
18 år må i tillegg levere en notorisert samtykkeerklæring fra en av foreldrene og fødselsattest. 
Samtykkekravet gjelder ikke for personer som er gift. Dersom søker er under 16 år, kreves det 
samtykke fra begge foreldrene (Civil Registry u.å).  

Passets gyldighet 

Georgisk UD opplyser at det rundt 2006-2007 kom passendringer. De gamle passene var 
gyldige i fem år. De nye passene har en gyldighetstid på ti år (e-post, februar 2010). Av 
Folkeregisterets hjemmeside (u.å) framgår det at pass utstedt til mindreårige, har en 
gyldighetstid på tre år. For øvrig framgår det av informasjonen at en og samme person kan ha 
flere pass. Men Folkeregisterets hjemmeside har ingen opplysninger om bakgrunnen for 
denne ordningen eller vilkårene for å få flere pass.  
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Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet, 
Utlendingsnemnda og Justis- og politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse 
sine oppgaver. Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og ikke 
offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder som av 
ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn. 
 
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. 
 
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske 
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler. 

Referanser 

 

Skriftlige kilder 

 Ministry of Justice of Georgia (u.å). Civil Registry. Passport. Tiblisi: Ministry of 
Justice. Tilgjengelig fra http://www.cra.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=3 
[lastet ned   2010] 

 

Muntlige kilder 

 Utenriksdepartementet i Georgia. E-post videreformidlet til Landinfo via den norske 
ambassaden i Baku 4. februar 2010. 
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