Respons
Georgia: Georgiske dokumenters notoritet
Problemstilling/spørsmål:
•

Hvordan er notoriteten til georgiske dokumenter?

•

Var det tekniske problemer i 2002-2003 som førte til systematiske feil i
dokumentene?

Spørsmålet er nærmere bestemt hvilken troverdighet, eller ekthet, framlagte dokumenter som
pass, fødselsattest og ekteskapsattest har.
Landinfo har via den norske ambassaden i Baku innhentet informasjon fra konsulæravdelingen i det georgiske utenriksdepartementet (UD). Georgisk UD (e-post februar 2010)
opplyser at følgende instanser kan apostillere dokumenter fra underliggende etater og
institusjoner:
Helsedepartementet
Undervisningsdepartementet
Justisdepartementet
Høyesterett
Georgisk UD opplyser videre at alle dokumenter som blir apostillert, blir lagt inn i
Folkeregisteret (“Civil Registry”). Dette registeret er underlagt det georgiske
justisdepartementet (JD). Det georgiske JD har en egen hjemmeside tilknyttet en database
hvor det er mulig å søke opp allerede apostillerte dokumenter.1 Apostillen har et nummer og
en dato. Disse kan brukes til å lete opp dokumenter i basen. Georgisk UD konkluderer med at
de dokumentene som er godkjent av de ovennevnte instansene, anses for å være ekte (e-post
februar 2010).
Det hender at det er uoverensstemmelser mellom to dokumenter, som for eksempel at
fødselsdatoen er ulik i en og samme persons pass og fødselsattest. Georgisk UD opplyser at
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det ikke kan utelukkes at det forekommer feil og slurv fra tid til annen. I slike tilfeller er det
opplysningene i Folkeregisteret som skal legges til grunn. Georgisk UD er ikke kjent med at
det skal ha forekommet systemfeil av teknisk art som har ført til systematiske
uoverensstemmelser i ulike dokumenter i perioden 2002 – 2003.

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

•

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