
 

 

Respons 

Kirgisistan: Familiegjenforening  
 

Problemstilling/spørsmål: 

 Kan en far som ikke er kirgisisk statsborger, søke om familiegjenforening i 
Kirgisistan, eller må han søke fra hjemlandet? 

 Vil det være mulig å søke om familiegjenforening i Norge? 

 Hvor må far henvende seg for å kunne søke om familiegjenforening? Er det eventuelt 
mulig å søke via nettet? 

 Hva er normal behandlingstid på en familiegjenforeningssak, og i hvilken grad blir 
kvotene fylt opp?  

 Må mor som er kirgisisk statsborger, være bostedsregistrert i Kirgisistan før far kan 
søke om familiegjenforening? 

 Vil det være mulig å søke om kirgisisk statsborgerskap fra Norge for et barn født i 
Norge der den ene av foreldrene er kirgisisk statsborger og den andre ikke er det? 

 Hvordan kan kirgisiske borgere som er bosatt i utlandet, skaffe seg pass? 

 

Migrasjon reguleres av ”Law on External Migration” fra 2000. Ifølge § 33 i denne loven vil 
ektefelle, foreldre eller barn av en kirgisisk borger ha rett til ”preferential treatment” når det 
gjelder å få innvilget permanent oppholdstillatelse (Law on External Migration 2000). Dette 
betyr at de vil gå foran andre grupper når det skal innvilges permanent oppholdstillatelse. 
Kirgisisk lovgivning har altså ikke særskilte regler for familiegjenforening, men gir 
fortrinnsrett til visse grupper når de skal søke om permanent oppholdstillatelse. En person 
som ikke selv er kirgisisk statsborger, men som er gift og har barn med en kirgisisk 
statsborger, vil ha fortrinnsrett forutsatt at han eller hun har dokumentasjon på ekteskapet. Det 
er ikke tilstrekkelig at man kan dokumentere at man har barn med en kirgisisk statsborger 
(Diplomatkilde, e-post november 2012). 

Ifølge loven (Law on External Migration 2000) skal det hvert år fastsettes en kvote for hvor 
mange som skal innvilges permanent oppholdstillatelse (Law on External Migration 2000, art. 
30). Det blir fastsatt en kvote for hver region. I 2012 var kvoten for hovedstaden Bisjkek på 
370 personer (Diplomatkilde, e-post november 2012). 
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Kan en far som ikke er kirgisisk statsborger, søke om familiegjenforening i Kirgisistan, 
eller må han søke fra hjemlandet? Er det mulig å søke fra Norge eller via nettet? 

En utlending som er bosatt utenfor Kirgisistan, kan søke om permanent oppholdstillatelse 
både i Kirgisistan og via kirgisisk ambassade eller konsulat i utlandet. Det er altså ikke 
nødvendig for far å reise tilbake til hjemlandet for å søke om familiegjenforening. Kirgisistan 
har ikke ambassade i Norge. Personer som er bosatt i Norge, må derfor kontakte Kirgisistans 
ambassade i Berlin, som er den som betjener de skandinaviske landene.  

Faren kan søke om permanent oppholdstillatelse fra Norge, via ambassaden i Berlin, og så 
oppholde seg i Norge til søknaden er behandlet.  

Det er også mulig for far å reise sammen med sin kirgisiske ektefelle til Kirgisistan for å søke 
om permanent oppholdstillatelse der. Forutsetningen er at far har gyldig visum til Kirgisistan. 
Hvis han skal kunne oppholde seg i Kirgisistan lovlig mens søknaden om permanent 
oppholdstillatelse blir behandlet, må han enten ha gyldig visum til Kirgisistan i hele perioden 
mens søknaden blir behandlet, eller ha midlertidig oppholdstillatelse. En midlertidig 
oppholdstillatelse er gyldig i ett år og kan fornyes i inntil fem år.  

Dersom de har felles barn som er født i Norge, vil barnet kunne følge sin mor til Kirgisistan, 
forutsatt at det foreligger skriftlig samtykke fra barnets far. 

Det er ikke mulig å sende dokumenter til ambassaden via nettet (Diplomatkilde, e-post 
november 2012). Landinfo forstår det slik at dette betyr at det ikke er mulig å søke via nettet. 

For å søke om permanent oppholdstillatelse må man levere følgende dokumenter: 
notariegodkjent kopi av pass eller tilsvarende dokument, kopi av fødselsattest, kopi av 
vigselsattest, et dokument som viser familiesammensetningen, bekreftelse fra medisinsk 
undersøkelse og bekreftelse på lovlig inntekt for seg selv og familien. For å få fortrinnsrett må 
faren i dette tilfellet levere vigselsattest, samt en invitasjon på vegne av mor (Diplomatkilde, 
e-post november 2012).  

  

Behandlingstid på søknad om familiegjenforening 

Behandlingstiden skal ikke være lenger enn ett år (Diplomatkilde, e-post november 2012). 
Det er imidlertid vanskelig å si noe om hvorvidt dette blir fulgt i praksis.  

Landinfo har ikke informasjon om hvorvidt kvotene for innvilgelse av permanent 
oppholdstillatelse blir fylt eller ikke.  

 

Må mor være bostedsregistrert i Kirgisistan? 

Mor må være bostedsregistrert i Kirgisistan før far søker om familiegjenforening 
(Diplomatkilde, e-post november 2012). 

Vil det være mulig å søke om kirgisisk statsborgerskap for barnet fra Norge? 

Personer som er bosatt permanent i utlandet, kan søke om kirgisisk statsborgerskap via 
kirgisisk ambassade (Law on Citizenship 2007, art. 30.1).  

Barnet vil i dette tilfellet ha rett til å søke om kirgisisk statsborgerskap etter forenklet 
prosedyre, da moren er kirgisisk statsborger. Det kreves skriftlig samtykke fra den av 
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foreldrene som ikke er kirgisisk statsborger. Vanligvis er det krav om at en person må ha vært 
bosatt i Kirgisistan i minst fem år, beherske kirgisisk og ha tilstrekkelig inntekt for at kirgisisk 
statsborgerskap skal innvilges. Disse kravene vil ikke gjelde for barn der en av foreldrene er 
kirgisisk statsborger (Law on Citizenship 2007, art. 14.3).     

Hvordan kan kirgisiske borgere som er bosatt i utlandet skaffe seg pass? 

Det er mulig for kirgisiske borgere som oppholder seg i utlandet, å skaffe seg pass ved 
kirgisisk ambassade. Personen som ønsker å søke om pass, må møte opp personlig for å 
levere de nødvendige dokumentene til ambassaden. Søknaden blir så sendt til de rette 
myndighetene i Kirgisistan. Når passet er ferdig, blir det sendt tilbake til ambassaden, hvor 
personen så kan hente det (Kirgisistans ambassade i Storbritannia u.å.). Ifølge informasjon 
hentet fra hjemmesiden til Kirgisistans ambassade i Tyskland, må følgende dokumenter 
leveres for å kunne søke om pass: kopi av fødselsattest, kopi av eventuelt gammelt pass og 
kopi av vigselsattest. For barn under 16 år må det leveres kopi av alle sidene i passet til en av 
foreldrene der barnet er ført inn (Kirgisistans ambassade i Tyskland u.å.).   

 

 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å 
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser 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, og 
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor 
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde 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 

 [Kirgisistans ambassade i Tyskland] (u.å.). Pamjatka o porjadke oformlenija i vydatsji 
obsjstjegrazjdanskogo pasporta grazjdanam kyrgyzskoj respubliki, nakhodjasjstjimsja 
na territorii FGR, korolevstva Norvegija, korolevstva Sjvetsija i korolevstva Danija. 
[Instruks for fremgangsmåte for registrering og utstedelse av pass for borgere av 
Kirgisistan bosatt i Forbundsrepublikken Tyskland, kongedømmet Norge, 
kongedømmet Sverige og kongedømmet Danmark.] Berlin: Kirgisistans ambassade i 
Tyskland. Tilgjengelig fra http://www.botschaft-
kirgisien.de/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=47&lang=
ru [lastet ned 13. november 2012]  
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http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4ed34.html [lastet ned 13. november 
2012] 

 [Law on External Migration] (2000, 17. juli). Law of the Kyrgyz Republic on External 
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