
 
 

Respons 

Usbekistan: Utstedelse av pass og laissez-passer fra 
usbekisk utenriksstasjon 

 

• Utsteder usbekisk utenriksstasjon pass til usbekiske borgere som har mistet passet 
eller som har et utløpt pass? 

• Utstedes biometriske pass til usbekiske borgere ved usbekisk utenriksstasjon? 

• Kan usbekiske borgere returnere til Usbekistan på et ikke-biometrisk pass som 
fortsatt er gyldig? 

• I hvilke situasjoner utstedes midlertidig reisedokument (laissez-passer) til usbekiske 
borgere 

Om kildene 
Denne responsen baserer seg hovedsakelig på to kilder, den usbekiske ambassaden i Riga og 
den usbekiske ambassaden i Moskva. Usbekiske utenriksstasjoner utsteder pass og laissez-
passer, og Landinfo anser derfor kildene for å være svært relevante. Grunnen til at Landinfo 
har kontaktet to ambassader, er for å få vite om prosedyrene for utstedelse av pass er like 
begge steder. Landinfo har ikke informasjon om praksis ved øvrige usbekiske 
utenriksstasjoner.   

Landinfo har også supplert med noe informasjon fra muntlige kilder, innhentet på en 
informasjonsinnhentingsreise til Sentral-Asia i oktober 2015. Dette for å få informasjon om 
hvordan praksis med utskifting av gamle pass med biometriske pass fungerer. Mer 
informasjon om dette er å finne i Landinfos notat om ID-dokumenter og pass (Landinfo 
2013). Denne responsen er en oppdatering av det som står i notatet om utstedelse av 
utenrikspass ved usbekiske utenriksstasjoner. 

Utsteder usbekisk utenriksstasjon pass til usbekiske borgere som har mistet passet 
eller som har et utløpt pass? 
Usbekisk utenriksstasjon utsteder pass til usbekiske borgere i de tilfellene der de usbekiske 
borgerne på forhånd har registrert seg permanent på den usbekiske ambassaden. Dette 
innebærer at personen har reist ut av Usbekistan for å bosette seg permanent i utlandet og at 
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personen har en utreisemelding fra lokalt politi i Usbekistan der vedkommende var 
bostedsregistrert (den usbekiske ambassaden i Riga, e-post september 2016; den usbekiske 
ambassaden i Moskva, e-post august 2016). Den usbekiske ambassaden i Moskva utsteder 
usbekisk pass til personer bosatt i Den russiske føderasjonen, i tillegg til usbekiske borgere 
bosatt i Hviterussland og Armenia. 

En kvinnelig usbekisk jurist uttalte det samme til Landinfo på et møte i Bisjkek (oktober 
2015), og opplyste at for å få utstedt usbekisk pass ved en usbekisk utenriksstasjon, må 
vedkommende være permanent registrert på ambassaden. 

Utstedes biometriske pass til usbekiske borgere ved usbekisk utenriksstasjon?  
Den usbekiske ambassaden i Riga begynte å utstede biometriske pass til usbekiske borgere fra 
januar 2014 (e-post, september 2016), mens den usbekiske ambassaden i Moskva har utstedt 
biometriske pass til usbekiske borgere siden september 2013 (e-post, august 2016). Prosessen 
med å utstede biometriske pass til hele den usbekiske befolkningen skulle ha vært ferdigstilt 
31. desember 2015, men har blitt forlenget til 1. juli 2018. Innen denne datoen skal alle ikke-
biometriske pass være utskiftet med biometriske pass. 

Ifølge organisasjonen Ferghana Valley Lawyers i Kirgisistan (møte, oktober 2015) har 
usbekiske myndigheter drevet en massiv kampanje for å få usbekiske borgere til å skifte ut 
sine gamle pass med biometriske pass. 

Kan usbekiske borgere returnere til Usbekistan på ikke-biometriske pass hvis passet 
fortsatt er gyldig? 
Ikke-biometriske usbekiske pass kan fortsatt benyttes for retur til Usbekistan, inkludert for 
mellomlandinger i tredjeland, hvis passet fortsatt er gyldig. Denne ordningen er forlenget til å 
gjelde fram til 1. juli 2018 (den usbekiske ambassaden i Riga, februar 2016; den usbekiske 
ambassaden i Moskva, august 2016). 

Kilder Landinfo har snakket med, var også i 2015 klar over at fristen for å bytte inn ikke-
biometriske pass med biometriske pass ville bli utsatt etter utgangen av 2015, og de var også 
innforstått med at usbekiske borgere ville kunne returnere til Usbekistan på ikke-biometriske 
pass (internasjonal organisasjon, møte i Bisjkek oktober 2015; usbekisk 
menneskerettighetsaktivist, møte i Bisjkek oktober 2015). 

Det har imidlertid versert informasjon i flere nyhetsartikler (Asia Terra 2016; Ozodlik 2016) 
om at usbekiske borgere med ikke-biometriske pass, ikke får returnere til Usbekistan på disse 
passene. Artiklene er fra henholdsvis januar og februar 2016, og det er mulig at det kan ha 
vært forvirring rundt utsettelsen av fristen for å få biometrisk pass. Landinfo har ikke funnet 
informasjon av nyere dato hvor dette har blitt presentert som et problem. 

I hvilke situasjoner utstedes laissez-passer til usbekiske borgere? 
Personer som er midlertidig registrert eller som ikke har registrert seg ved usbekisk 
utenriksstasjon og som er bostedsregistrert i Usbekistan, kan få utstedt et midlertidig 
reisedokument (laissez-passer) for retur til Usbekistan, inkludert mellomlandinger i tredjeland 
(den usbekiske ambassaden i Riga, juni 2016; den usbekiske ambassaden i Moskva, august 
2016).  
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Dette reisedokumentet må legges fram for aktuell myndighet i Usbekistan når vedkommende 
søker om et nytt biometrisk pass der. Utstedelse av laissez-passer gjelder for personer som 
enten har mistet, blitt frastjålet eller har skadet passet sitt, eller der hvor passet har utløpt.  

Personer som søker om laissez-passer kan få en bekreftelse fra den usbekiske ambassaden om 
at de har søkt, hvis de selv ber om en slik bekreftelse. Det kreves ikke fingeravtrykk ved 
søknad om laissez-passer (den usbekiske ambassaden i Riga, e-post juni 2016).  

Den usbekiske ambassaden kan få bekreftet søkerens identitet gjennom et utgått usbekisk 
pass. Dersom ikke dette er å oppdrive, kan andre identifikasjonspapirer som fødselsattest, 
kopi av foreldrenes pass eller andre dokumenter som kan gi informasjon om en persons 
identitet benyttes (den usbekiske ambassaden i Riga, juni 2016). 

 

 

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. 

Referanser 
Skriftlige kilder 

• Asia Terra (2016, 1. februar). Obmen pasportov v uzbekistanedolgomuchitelno unizitelno [Utskifting 
av pass i Usbekistan: en lang, smertefull, ydmyk prosess]. Asia Terra. Tilgjengelig fra 
http://www.asiaterra.info/obshchestvo/obmen-pasportov-v-uzbekistane-dolgo-muchitelno-unizitelno 
[lastet ned 14. september 2016] 

• Landinfo (2013, 18. februar ). Usbekistan: ID-dokumenter og pass. Oslo: Landinfo. Tilgjengelig fra 
http://www.landinfo.no/asset/2308/1/2308_1.pdf [lastet ned 12. september 2016] 

• Ozodlik (2016, 7. januar). Vladeltsy «starykh» usbekskikh pasportov za granitsej za ne mogut vyekhat 
na podinu [Innehavere av «gamle» usbekiske pass som befinner seg i utlandet kan ikke reise ut til 
hjemlandet]. Ozodlik. Tilgjengelig fra http://www.ozodlik.org/a/27473183.html [lastet ned 14. 
september 2016] 

 
 
Muntlige kilder 

• Ferghana Valley Lawyers. Møte i Osj, Kirgisistan 28. oktober 2015. 

• Internasjonal organisasjon. Møte i Bisjkek 26. oktober 2015. 
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Organisasjonen er godt informert om migrasjon og utstedelse av pass. 

• Kvinnelig usbekisk jurist. Møte i Bisjkek 26.oktober 2015.  

• Den usbekiske ambassaden i Moskva. E-post av 24. august 2016 via den norske ambassaden i Moskva. 

• Den usbekiske ambassaden i Riga. E-post korrespondanse av 4. februar, 3. juni og 6. september 2016 
via den norske ambassaden i Riga. 

• Usbekisk menneskerettighetsaktivist. Møte i Bisjkek oktober 2015.  
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