Respons
Georgia: Familiegjenforening med samboer og felles barn
Problemstilling/spørsmål:


Er det ulike former for oppholdstillatelse?



Må man være gift for å ha rett til familiegjenforening med partneren?



Er det et vilkår at et ugift par har felles barn for innvilges familiegjenforening?



Har søker rett til familiegjenforening dersom vedkommende er statsløs?



Hvilke dokumentasjonskrav er det ved søknad om oppholdstillatelse?



Hva kreves av dokumentasjon for å få bostedsbevis?

Ulike former for oppholdstillatelse

Bare voksne personer, det vil si de over 18 år, kan søke om oppholdstillatelse. Mindreårige
kan få oppholdstillatelse sammen med forelder/foreldre/verge.
Det er to former for oppholdstillatelse, midlertidig og permanent. Vilkårene for midlertidig
oppholdstillatelse er regulert i Law On Aliens (2005) § 19. En midlertidig tillatelse kan ikke
utstedes for mer enn seks års opphold, og er beregnet på dem som ønsker å oppholde seg mer
enn 90 dager i Georgia. Tillatelsen kan gis på ulike grunnlag, hvorav familiegjenforening er
ett av dem. I paragrafens bokstav f) er følgende grupper nevnt: ektefelle, forelder, barn,
adoptivforelder, adoptivbarn, søster, bror, bestefar og bestemor. Forutsetningen er at personen
i Georgia som det søkes familiegjenforening med, er statsborger av Georgia eller har
permanent oppholdstillatelse i landet.
Permanent oppholdstillatelse er regulert i lovens § 20. Kravene er generelt noe strengere enn
ved søknad om midlertidig tillatelse. Ved familiegjenforening er det de samme gruppene som
er omhandlet. Det er imidlertid et vilkår at den det søkes familiegjenforening med, er georgisk
statsborger. Det holder ikke at vedkommende har permanent oppholdstillatelse.
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Må man være gift for å ha rett til familiegjenforening med partneren?

Lovens §§ 19 og 20 nevner ekteskap som en tilknytning som kan gi mulighet til familiegjenforening. Loven nevner ikke samboere som en gruppe som kan gis familiegjenforening
med partneren/samboeren i Georgia.
Er det et vilkår at et ugift par har felles barn for å innvilges familiegjenforening?

Dersom barnet er georgisk statsborger, kan en forelder innvilges familiegjenforening med
barnet. Det framgår av lovens § 20. Dersom barnet ikke har georgisk statsborgerskap men har
permanent oppholdstillatelse i Georgia, kan en forelder innvilges midlertidig oppholdstillatelse (§ 19). Det er ikke noe krav til ekteskap mellom foreldrene for at en forelder skal
kunne få familiegjenforening med sitt barn.
Har søker rett til familiegjenforening dersom vedkommende er statsløs?

Det er intet krav i loven om at en søker må ha statsborgerskap i et land for å kunne innvilges
familiegjenforening i Georgia, såfremt man oppfyller de samme kravene som stilles til andre
søkere.
Unntak fra hovedregelen

Law On Aliens (2005) inneholder visse unntaksbestemmelser fra hovedregelen om hvem som
kan innvilges oppholdstillatelse. Disse gjelder i helt spesielle situasjoner. The Country of
Return Information Project (2009, s. 11) nevner to eksempler: Det ene gjelder personer som
bodde permanent i Georgia per 27. mars 1993, som ikke fikk statsborgerskap og ikke har blitt
strøket fra registrene etter 12. mars 1993. Det andre eksemplet gjelder dem som tidligere har
mistet eller gitt avkall på sitt georgiske statsborgerskap.
Dokumentasjonskrav ved søknad om oppholdstillatelse i familiegjenforening

Ved søknad om oppholdstillatelse må følgende dokumentasjon legges fram:


Kopi av pass eller annet reisedokument



Kopi av dokument som viser lovlig opphold (ved søknad innlevert i Georgia, for
eksempel gyldig georgisk visum)



Dokumentasjon på grunnlaget for søknaden (for eksempel ekteskapsattest, fødselsattest til barn)



To bilder



Bekreftelse på betalt avgift



Bekreftelse på inntekt

(CRIP 2009, s. 11)
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Dokumentasjonskrav for å få utstedt bostedsbevis

Følgende dokumentasjon må legges fram for å få utstedt bostedsbevis:


Dokumentasjon som viser statsborgerskap/statsløshet



To bilder



Dokumentasjon på oppholdstillatelse til Georgia



Dokumentasjon på eierskap av bolig eller leieforhold

(CRIP 2009, s. 11)
Verifisering gjennom georgiske myndigheter

Spørsmålet om en ugift, statsløs person, eksemplifisert med en palestiner med barn, kan få
familiegjenforening i Georgia, ble søkt verifisert gjennom georgiske myndigheter. Landinfo
rettet en henvendelse til den norske ambassaden i Baku, som tok kontakt med Folkeregisteret
i Georgia.1 Svaret var et entydig ja, så lenge søker har barn i Georgia, uavhengig av hvilket
statsborgerskap søker har og om søker er gift med den andre forelderen eller ikke (e-post,
mars 2011).
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.
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Folkeregisteret eller Civil Registry Agency (CRA) i Justisdepartementet er det sentrale organet for utstedelse
av reisedokumenter, ID-dokumenter og sivilstatusdokumenter i Georgia.
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Muntlige kilder


E-post fra Norges ambassade i Baku til Landinfo, 3. mars 2011.

© Landinfo 2012
Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er
hjemlet i lov.
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