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Om Landinfos temanotater
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 temanotater er basert på opplysninger fra nøye utvalgte kilder. Opplysningene er behandlet
i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og
informasjonsanalyse.
Temanotatene bygger på både skriftlig og muntlig kildemateriale. En del av informasjonen som
formidles, er innhentet gjennom samtaler med kilder på informasjonsinnhentingsreiser. Landinfo
tilstreber bredde i kildetilfanget, og så langt mulig er det innhentet informasjon fra kilder som arbeider
uavhengig av hverandre. Alt benyttet kildemateriale er fortløpende referert i temanotatene. Hensyn til
enkelte kilders ønske om anonymitet er ivaretatt.
Notatene gir ikke et uttømmende bilde av temaene som undersøkes, men belyser problemstillinger
som er relevante for UDIs og UNEs behandling av utlendingssaker.
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
temanotater gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales.

About Landinfo’s reports
The Norwegian Country of Origin Information Centre, Landinfo, is an independent body within the
Norwegian Immigration Authorities. Landinfo provides country of origin information (COI) to the
Norwegian Directorate of Immigration (Utlendingsdirektoratet – UDI), the Immigration Appeals
Board (Utlendingsnemnda – UNE) and the Norwegian Ministry of Justice and Public Security.
Reports produced by Landinfo are based on information from carefully selected sources. The
information is collected and analysed in accordance with common methodology for processing COI
and Landinfo’s internal guidelines on source and information analysis.
To ensure balanced reports, efforts are made to obtain information from a wide range of sources.
Many of our reports draw on findings and interviews conducted on fact-finding missions. All sources
used are referenced. Sources hesitant to provide information to be cited in a public report have
retained anonymity.
The reports do not provide exhaustive overviews of topics or themes, but cover aspects relevant for
the processing of asylum and residency cases.
Country of Origin Information presented in Landinfo’s reports does not contain policy
recommendations nor does it reflect official Norwegian views.
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SUMMARY
The report concerns rules and procedures for issuance of Russian internal and
international passports, and other identity documents such as birth certificate, death
certificate, marriage certificate and military card.
Russian authorities issue two types of passports: internal and international passports.
The internal passport is the main identity document for Russian citizens in Russia,
while the international passport is used for travelling abroad. Russia introduced
biometric international passports in 2006. However, non-biometric international
passports are still issued.
Births, deaths and marriages are registered at local registry offices, ZAGS, who also
issues such documents.
Corruption is widespread in Russia, also concerning issuance of documents.
However, there is a lack of more detailed information on this topic.

SAMMENDRAG
Notatet omhandler regler og prosedyrer for utstedelse av innenriks- og utenrikspass
og andre identitetsdokumenter som fødselsattest, dødsattest, ekteskapsattest og
militærkort.
Russiske myndigheter utsteder to ulike typer pass: innenrikspass og utenrikspass.
Innenrikspass er det sentrale identitetsdokumentet for russiske borgere i Russland,
mens utenrikspass er til bruk for reise til utlandet. Russland innførte biometriske
utenrikspass i 2006, og det utstedes for tiden både biometriske og ikke-biometriske
utenrikspass.
Lokale folkeregisterkontorer (ZAGS) registrerer fødsler, død og ekteskapsinngåelser
og utsteder også dokumentene for dette.
Korrupsjon er utbredt i Russland, også ved utstedelse av ulike typer dokumenter. Det
mangler imidlertid mer detaljert informasjon om denne typen korrupsjon.
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1.

INNLEDNING
Notatet tar for seg regler og prosedyrer for utstedelse av innenriks- og utenrikspass i
Russland. Dernest sees det på regler og prosedyrer samt opplysninger som fremgår
av øvrige russiske identitetsdokumenter: fødselsattest, dødsattest, ekteskapsattest og
militærkort.
Opplysningene i notatet er i hovedsak basert på hvordan reglene etter loven skal
praktiseres. Det må imidlertid tas høyde for at situasjonen kan være annerledes i
praksis, ettersom det gjøres unntak fra regelverket, og siden korrupsjon i landet er
utbredt. Dette er forhold som bidrar til at formelle regler og prosedyrer som det
redegjøres for i notatet, i praksis ikke alltid følges. Der Landinfo har slik konkret
informasjon, har dette blitt påpekt.
Notatet er en oppdatering av Landinfo temanotat Innenriks- og utenrikspass av 7.
september 2012. Informasjonen i notatet er for det meste innhentet fra åpne
nettbaserte kilder. Noe informasjon er imidlertid også innhentet på
informasjonsinnhentingsreiser til Russland i juni 2009, november 2011, oktober
2012, november 2014 og februar 2016.

2.

INNENRIKSPASS
Innenrikspass er det sentrale dokumentet som identifiserer russiske borgere innenfor
Russlands grenser. 1 Alle russiske statsborgere over 14 år som er bosatt i Russland, er
ved lov forpliktet til å ha innenrikspass (GUVM u.å.a).
I praksis skal russiske borgere alltid ha med seg innenrikspass, ettersom man kan bli
stoppet i kontroll, og da må kunne vise at bostedsregistrering er i orden.
Innenrikspass brukes i en rekke praktiske sammenheng som for eksempel ved
helsetjenester, registrering av bosted, bankbesøk, og kjøp av fly- og togbilletter. 2
Innenrikspass utstedes første gang ved fylte 14 år. Det er obligatorisk å fornye passet
ved fylte 20 og 45 år. Passet er gyldig til én måned etter fylte 20 og 45 år (GUVM
u.å.a). Man kalles ikke inn til fornyelse eller førstegangsutstedelse – det skjer etter
eget initiativ (FMS, møte i Moskva november 2011).
Innenrikspass må erstattes ved tap (GUVM u.å.a). Landinfo har forstått det sånn at
passet også må erstattes i situasjoner som ved navneendring, kjønnsskifte eller ved
ødeleggelse.

1

Manglende gyldig innenrikspass skal ifølge Russlands administrative lov om forseelser art. 19.15, straffes med
bøter fra to tusen til fem tusen rubler (GUVM u.å.a).
2

Russisk media (Russia Beyond the Headlines 2013) har tidligere annonsert at fra 2016 skulle det utstedes
elektroniske ID-kort i plast (e-pass), som skulle erstatte innenrikspassene. Kortet skulle ligne på ID-kortet som
brukes av EU-borgere, og ha en chip som inneholder informasjon om innehaver. Planen var å utstede kortet
parallelt med innenrikspass, men at kortet i 2030 skulle erstatte innenrikspasset fullt og helt. Det later til at
innføringen av de nye ID-kortene er forsinket (Bezlatnyj 2016). FMS i Groznyj uttalte til Udlændingestyrelsen i
2014 at ID-kortet skulle utstedes fra 2017 (Udlændingsestyrelsen 2015, s. 67).
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2.1

PROSEDYRER FOR UTSTEDELSE AV INNENRIKSPASS
Innenrikspass utstedes ved regionale kontorer/avdelinger ved Generaldirektoratet for
migrasjon (GUVM), som er underlagt det russiske innenriksdepartementet (MVD),
på stedet personen er bostedsregistrert eller faktisk oppholder seg (GUVM u.å.a;
FMS, møte i Moskva november 2011). 3
For å få utstedt eller erstattet innenrikspass må det legges ved fødselsattest, to bilder
og et bevis på at personen er russisk statsborger (GUVM u.å.a). Fra 2007 ble
statsborgerbeviset erstattet av et stempel på fødselsattesten som bekrefter at personen
er russisk statsborger. Det er passmyndighetene på stedet man er bostedsregistrert
(tidligere FMS) som har myndighet til å påføre et slikt stempel (Alinga Consulting
Group 2007; Russian Service Centre u.å).
Dersom en person skal bytte eller erstatte passet, må det legges ved utløpt pass, to
bilder og dokumenter som begrunner passbytte (GUVM u.å.a). Dersom en person
mister passet, må vedkommende kontakte politiet og få bekreftelse på at passet er
mistet (FMS, møte i Groznyj november 2011). Dokumenter som bekrefter
opplysninger som føres inn i passet, må legges ved: dokumentasjon på
militærtjeneste, ekteskapsattest/skilsmisseattest og fødselsattester for barn under 14
år (GUVM u.å.a).
Passet skal utstedes innen ti dager etter at søknaden er levert. Dersom en person
søker om pass fra et annet sted enn der vedkommende er bostedsregistrert, tar
utstedelsen lenger tid (inntil 30 dager) (Regjeringens dekret No. 828 1997). 4
Det er krav om personlig oppmøte ved utstedelse av innenrikspass. Det er også mulig
å søke om innenrikspass elektronisk via portalen Gosuslugi.ru, men man må uansett
møte personlig for å levere original underlagsdokumentasjon og identifisere seg
(Gosuslugu.ru u.å). Personen må undertegne passet ved utstedelse. Det eneste
unntaket fra denne regelen er hvis søkeren er veldig syk eller sitter i fengsel og er
forhindret fra å møte opp og hente passet. I slike tilfeller kan noen andre hente passet
på vegne av søkeren, for eksempel en ansatt ved fengselet eller sykehuset. Identiteten
til personen som henter passet, vil bli kontrollert av passmyndighetene. Alternativt
kan passmyndighetene levere passet på adressen til søkeren (FMS i Groznyj, som
sitert i Udlændingestyrelsen 2015, s. 66).

3

Fra 2006 til 2016 var det den føderale migrasjonstjenesten (FMS) som utstedte innenriks- og utenrikspass til
russiske borgere. Før det var det passavdelingen i politiet som hadde denne oppgaven (Landinfo 2008, s. 2). Den
føderale migrasjonstjenesten (FMS) ble nedlagt ved presidentens resolusjon nummer 156 av 5. april
2016..Samtidig ble Generaldirektoratet for migrasjon opprettet (GUVM) (Main Directorate for Migration Affairs
– Gravnoe upravlenie po voprosam migratsii Ministerstva vnutrennikh del Rossijskoj Federatsii, med forkortelsen
GUVM MVD RF). Generaldirektoratet er underlagt det russiske innenriksdepartementet (MVD). Som for FMS,
er direktoratet ansvarlig for å implementere statlig migrasjonspolitikk, og har funksjoner for kontroll og offentlige
tjenester på migrasjonsfeltet. Direktoratet har videre ansvar for å utstede innenrikspass, utenrikspass og for å
foreta bostedsregistrering. Deler av GUVM har også politimyndighet. Sjefen for GUVM utpekes direkte av
innenriksministeren (Wikipedia u.å).

Frem til nytt pass blir ferdig, får søker utstedt et midlertidig identitetsdokument; Forma No. 2P (Форма N. 2П)
som er gyldig to måneder. Det midlertidige identitetsdokumentet inneholder bilde, navn, fødselsdato, fødested,
bostedsadresse, betegnelse på hvilken myndighet som har utstedt dokumentet, informasjon om hvor lenge
dokumentet er gyldig og årsaken til at det er utstedt midlertidig identitetsdokument (Regjeringens dekret No. 828
1997). Det fremgår imidlertid ikke når dokumentet ble utstedt (DRC & Udlændingestyrelsen 2012, s. 59). Dette
midlertidige dokumentet må returneres ved avhenting av det nye innenrikspasset (FMS i Moskva, som sitert i
Udlændingestyrelsen 2011, s. 19). Dokumentet er et løst ark (FMS, møte i Groznyj juni 2009).
4
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Det koster 300 rubler (ca. 55 NOK) 5 å få utstedt russisk innenrikspass. Erstatning av
et tapt eller ødelagt pass koster 1500 rubler (ca. 280 NOK) (GUVM u.å.a).
Russiske statsborgere kan ikke søke om innenrikspass ved russiske utenriksstasjoner
(dette i motsetning til utenrikspass, se pkt. 3.4). Personer som befinner seg i utlandet,
må tilbake til Russland for å få innenrikspass.
2.2

PASSNUMMER
Passnummeret i innenrikspasset består av ti siffer, og er inndelt i tre grupper av
nummer: den første gruppen består av to tall som identifiserer føderasjonssubjektet 6
som har utstedt passet. 7 Den neste gruppen, som også består av to tall, angir året
selve passformularet ble produsert. 8 Den siste gruppen består av seks siffer, og er et
løpende serienummer (PFR u.å; FMS, møte i Moskva november 2011; Regjeringens
dekret 828 1997).

2.3

OPPLYSNINGER I INNENRIKSPASSET
I tillegg til opplysninger om personalia (navn, kjønn, fødselsdato- og sted),
inneholder passet opplysninger om sivilstatus, antall barn, militærtjeneste,
bostedsregistrering og utstedelse av utenrikspass. De ulike opplysningene føres inn
på bestemte sider i passet, på bakgrunn av dokumentasjon fremlagt av søkeren.
Permanent bostedsregistrering stemples inn på de sidene i innenrikspasset som har
tittelen (øverst på midten av siden) Места жителства (Mesta zjitelstva - Bosted)
(Regjeringens Dekret No. 828 1997). Midlertidig bostedsregistrering blir ikke
stemplet inn i passet, men fremgår av et løst ark som ligger i passet som refererer til
innenrikspasset. Derimot blir avregistrering av permanent bostedsregistrering
stemplet inn i innenrikspasset (se Landinfo 2008, s. 2). Når en person får et nytt
innenrikspass, er det bare nåværende bostedsregistrering som fremgår i det nye
passet. Tidligere registreringer og avregistreringer blir ikke ført inn (FMS, møte i
Groznyj november 2011).
Sivilstatus skal fremgå på sider med tittel Семейное положение (Semejnoe
polozjenie – Familiestatus), og omfatter både registrering og opphør av ekteskap (i
form av stempel) (Regjeringens Dekret No. 828 1997). Ved utstedelse av nytt
innenrikspass, skal ikke stempel for tidligere registrert ekteskap påføres dersom
ekteskapet har opphørt eller er erklært ugyldig, f.eks ved død eller skilsmisse. Det er
sivilstatus på utstedelsestidspunktet som føres inn.

5

Valutakurs per 3. mai 2017.

6

Russland har per i dag 85 føderasjonssubjekter. To av disse er imidlertid internasjonalt anerkjent som en del av
Ukraina: Krim og Sevastopol.

7

Det kan søkes om og hentes både innenrikspass og utenrikspass hvor som helst i Russland.
Utstedelsesmyndighet vil alltid være stedet der passet ble utstedt, selv om søknaden kan ha blitt innlevert et annet
sted (FMS i Groznyj, som sitert i Udlændingestyrelsen 2015, s. 66).

8

Ifølge FMS i Moskva (møte, november 2011) vil året for produksjon av passet, som regel korrespondere med
året passet ble utstedt. Det hender at årstallene ikke korresponderer. Dette skjedde i perioden 1997-2004, da man
byttet ut sovjetiske innenrikspass med russiske, dvs. at man utstedte flere pass enn det ferdig trykte antallet. Det
skjer også at man ved begynnelsen av et nytt kalenderår, vil bruke opp noen av fjorårets formularer, før man går
over på «årets» formularer.
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På sider med tittelen Воинская обязанность (Voinskaja objazannost – Militærplikt),
skal det stemples inn at man er underlagt innkalling til militæret når en person har
vært til registrering hos militærmyndighetene (Гражданин подлежщий призыву /
Grazjdanin podlezjasjtsjij prizyvu – Borger underlagt innkalling). Når en person
avtjener selve verneplikten, skal det stemples i passet at vedkommende er
militærpliktig. Status som ikke-tjenestedyktig fremgår ikke av innenrikspasset
(diplomatkilde A, e-post august 2011). 9
Dersom en person har fått utstedt innenrikspass og/eller utenrikspass på et tidligere
tidspunkt, skal dette fremgå i form av stempel i innenrikspasset (Regjeringens Dekret
No. 828 1997). 10 Stemplene for innenrikspass og utenrikspass er ulike. På stemplene
for tidligere utstedte innenrikspass, står det Сведения о ранее выданном паспорте
(Svedenija o ranee vydannom pasporte – Opplysninger om tidligere utstedt pass).
Det tidligere passets passnummer skal fremgå av stempelet Серия ---- No.-----(Serija ---- No.------). Videre inneholder stempelet navn på utgiverstedet, samt
utstedelsesdato; Дата выдачи (Data vydatsji). På siste linje i stempelet, ved siden av
underskriften, står koden for den passmyndighet som har innført stempelet
(Administrativ regulering for innenrikspass 2012).
Stempel for utstedt utenrikspass har tittel Выдан паспорт (Vydan pasport – Utstedt
pass). Passets serienummer skal fremgå av stempelet; Серия -- N.----- (Serija—N.-----). Serienummeret i russiske utenrikspass består av ni siffer – først to siffer, detter
syv siffer. Videre fremgår utstedelsesdatoen for utenrikspasset Ot (от),
XX.XX.XXXX, og en kode for hvor passet er utlevert (Administrativ regulering for
innenrikspass 2012).
Etnisitet fremgikk av de gamle sovjetiske innenrikspassene, men fremgår ikke av
dagens innenrikspass. Det brukes samme type innenrikspass over hele landet.
2.4

REGISTRERING AV BARN I INNENRIKSPASS
Innenrikspass utstedes til barn som har fylt 14 år. Barn under 14 år føres inn i
foreldrenes innenrikspass. Fødselsattest for barnet må fremlegges, i tillegg til en
bekreftelse på russisk statsborgerskap (som er et stempel på fødselsattesten, se del
2.1).
Det synes ikke å være en fastsatt frist for når foreldrene må ha registrert barna i
innenrikspasset. Det er imidlertid ofte viktig for foreldre å få bostedsregistrert barna
sine raskt. Helse- og sosialtjenester knyttes i praksis ofte til bostedsregistrering. I
slike situasjoner blir dokumentasjon på barnet etterspurt og kontrollert. Foreldre skal
legge frem barnets fødselsattest og eget innenrikspass med opplysninger om barnet, i
tillegg til opplysninger om registrert adresse. Men også her kan det se ut som praksis
varierer. Det er tilfeller der barn ikke er skrevet inn i foreldrenes innenrikspass, og
hvor det ved legebesøk er tilstrekkelig å legge frem barnas fødselsattest (hvor

Informasjon om militærtjeneste skal også fremgå av militærboken n (военный билет - vojennij bilet). Denne
boken fås når tjeneste er avsluttet, eller hvis man får status som ikke-tjenestedyktig (diplomatkilde, e-post august
2011).

9

10

I henhold til Landinfos kunnskap kan praksisen knyttet til å føre inn opplysninger om tidligere utstedt
innenrikspass og utenrikspass variere. Det er også uklart hvorvidt alle tidligere utstedte innenrikspass og
utenrikspass føres inn.
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opplysninger om foreldrene inngår) og foreldrenes innenrikspass (Norges ambassade
i Russland 2010).
2.5

REGISTRERING OG KONTROLL AV OPPLYSNINGER OG UNDERLAGSDOKUMENTER
Informasjonen i søknad om innenrikspass registreres i et sentralisert elektronisk
datasystem for innenrikspass, AC Rossiskij pasport. Systemet har vært i drift siden
2007 (FMS i Groznyj, møte november 2011; FMS i Moskva, møte november 2011).
I henhold til administrativ regulering (2012) for utstedelse av innenrikspass pkt. 82
og 83 skal dokumenter som leveres sammen med søknad om innenrikspass granskes
og verifiseres av avdelingsledelsen. Særlig grundig sees det på om søknadsskjema er
fullstendig og riktig fylt ut, og det foretas en visuell kontroll av vedlagte dokumenter.
Videre verifiseres informasjonen som er oppgitt i søknaden ved å sende anmodning
om bekreftelse til relevante organer, slik som innenriksdepartementet (MVD),
folkeregisteret (ZAGS), utdanningsinstitusjoner og militære myndigheter.
Avdelingsledelsen rapporterer når informasjonen og identiteten oppgitt i søknaden er
bekreftet, og det gis klarsignal for utstedelse av pass.

3.

UTENRIKSPASS
I henhold til føderal lov 114-FZ om prosedyrer for innreise og utreise av den russiske
føderasjon (Lov om innreise og utreise 1996) er utenrikspasset det dokumentet som
skal bekrefte en russisk borgers identitet ved inn- og utreise av den russiske
føderasjonen, og som bekrefter en russisk borgers identitet i utlandet.
Utenrikspass skaffes først når man skal foreta en utenlandsreise, ettersom
innenrikspasset er det sentrale identitetsdokumentet for russiske borgere innad i
Russland. I sovjettiden var det bare noen få som hadde utenrikspass, siden det knapt
var mulig å reise til utlandet. Selv om mobiliteten i dag er større, og flere skaffer seg
pass, er det likevel mange russere som ikke har vært utenfor Russland, og som derfor
ikke er i besittelse av utenrikspass.
Det utstedes både biometriske og ikke-biometriske utenrikspass. Biometriske
utenrikspass har blitt utstedt siden 2006. Biometriske pass inneholder en elektronisk
chip med personlig data om personen, inkludert fingeravtrykk av to fingre (GUVM
u.å.b).
Gyldighetstiden for biometriske pass er 10 år, og for ikke-biometriske pass 5 år
(GUVM u.å.b). Russiske borgere kan velge om de vil ha biometrisk eller ikkebiometrisk pass. Målet er at det kun skal utstedes biometriske utenrikspass, og
overføringen vil skje gradvis (møte med det russiske konsulatet i Oslo, september
2015; FMS, møte i Moskva 2011). Landinfo kjenner ikke til når dette skal
gjennomføres, men som nevnt over, utstedes per i dag begge typer utenrikspass.
Prisen for biometriske pass for personer fra og med 14 år er 3500 rubler (ca. 650
NOK), og 1500 rubler (ca. 280 NOK) for de under 14 år. Ikke-biometriske pass
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koster 2000 rubler (ca. 370 NOK) for personer fra og med 14 år, og 1000 rubler (ca.
190 NOK) for personer under 14 år (GUVM u.å.b). 11
3.1

PROSEDYRER FOR UTSTEDELSE AV UTENRIKSPASS
Søknad om utenrikspass rettes til Generaldirektoratet for migrasjon (GUVM)
(underlagt innenriksdepartementet – MVD) på stedet man er bostedsregistrert eller
faktisk oppholder seg. Man kan også søke om pass elektronisk gjennom den tidligere
nevnte felles nettportalen for offentlig og kommunale tjenester; Gosuslugi (GUVM
u.å.b).
Dersom det søkes om utenrikspass på stedet man er bostedsregistrert, skal
behandlingstiden i henhold til art. 10 i lov om innreise og utreise (1996) ikke
overskride en måned. Dersom det søkes om pass på sted man ikke er
bostedsregistrert, skal ikke behandlingstiden ta mer enn fire måneder.
Søknader om utenrikspass må fremmes ved personlig oppmøte. Dersom det søkes
om pass via nettportalen Gosuslugi, må søkeren likevel møte personlig for å levere
original underlagsdokumentasjon og signere søknaden (FMS i Groznyj som sitert i
Udlændingestyrelsen 2015, s. 67). Ifølge FMS i Groznyj (som sitert i
Udlændingestyrelsen 2015, s. 67) er det ikke mulig å søke om eller hente
utenrikspass ved stedfortreder. Innenrikspass kan i noen tilfeller hentes ved
stedfortreder (se del 2.1).
Ved søknad om utenrikspass (både biometrisk og ikke-biometrisk) må det legges ved
originalt innenrikspass, utenrikspass (dersom det fremdeles er gyldig), bevis på
fullført militærtjeneste (for menn mellom 18 og 27 år), passbilder (kun for biometrisk
pass) og kvittering for betalt passavgift (GUVM u.å.b; Den russiske ambassade i
Storbritannia og Nord-Irland u.å.a).
Når det ustedes nye utenrikspass, blir det utgåtte passet annullert og returnert til
søkeren (GUVM u.å.b; Den russiske ambassade i Storbritannia og Nord-Irland u.å.a).

3.1.1

Utenrikspass for barn

Barn under 18 år kan få eget pass. De kan også skrives inn i foreldres ikkebiometriske pass frem til de er 14 år. Barn kan ikke skrives inn i foreldres
biometriske pass (Den russiske ambassade i Storbritannia og Nord-Irland u.å.b).
For barn mellom 14 og 18 år som søker pass, må følgende dokumenter legges ved:
forelder/foreldres utenrikspass, barnets eventuelle tidligere utenrikspass,
innenrikspass, fødselsattest for barn med stempel som bekrefter at barnet er russisk
borger, passbilder av forelder og barnet (kun for ikke-biometrisk pass) (Den russiske
ambassade i Storbritannia og Nord-Irland u.å.a).
I de tilfeller det søkes om pass for barn under 14 år må det legges ved utenrikspass
for en forelder/verge, barnets eventuelle tidligere utenrikspass, fødselsattest med
stempel om at barnet er russisk statsborger, passbilder (kun for ikke-biometriske
pass) (Den russiske ambassade i Storbritannia og Nord-Irland u.å.a).

11

Valutaberegning fra 3. mai 2017.
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Pass for barn under 14 år hentes av forelder. Pass for barn mellom 14 og 18 år hentes
av barnet ifølge med samme forelder som leverte søknaden (Den russiske ambassade
i Storbritannia og Nord-Irland u.å.c).
3.2

OG KONTROLL AV OPPLYSNINGER/GRUNNER TIL Å NEKTE EN
PERSON UTENRIKSPASS

REGISTRERING

Informasjonen i søknadskjemaet registreres i det føderale sentraliserte datasystemet
for utenrikspass, AC Zagrandokymentyj. I likhet med datasystemet for innenrikspass,
ble dette innført i 2007 (FMS Groznyj, møte november 2011; FMS Moskva, møte
november 2011).
I henhold til art. 15 i den føderale loven om prosedyrer for innreise og utreise (1996)
er det flere grunner til å ilegge en person utreiseforbud, og til å nekte utstedelse av
utenrikspass: at person er innkalt eller ikke har avsluttet militærtjeneste/alternativ
militærtjeneste, at person er mistenkt eller tiltalt i en straffesak, eller domfelt, men
venter på å avtjene straff, at personen har oppgitt falske opplysninger i søknad om
utenrikspass eller at personen har utestående fordringer/gjeld til staten.
Skattemyndigheter, politi, FSB og andre lovhåndhevende organer blir automatisk
varslet ved søknader om utenrikspass. I løpet av behandlingstiden på én måned
sjekker politi, FSB, mv. sine datasystemer eller lister for å se om søkeren er etterlyst
eller om det foreligger andre forhold som tilsier at personen ikke kan forlate landet.
FMS Groznyj opplyste til danske utlendingsmyndigheter at den vanligste årsaken til
at en person nektes utstedt pass, er ubetalt skatt (Udlændingestyrelsen 2015, s. 67).
3.3

SØKNAD OM PASS VED RUSSISKE UTENRIKSSTASJONER
Russiske borgere kan søke om pass ved russiske utenriksstasjoner. I et møte med det
russiske konsulatet i Oslo i september 2015, ble det opplyst at for søknader om ikkebiometriske pass er behandlingstiden opp til fire måneder. 12 For biometriske pass er
behandlingstiden opp til to måneder. Man kan velge om man vil ha et biometrisk
eller et ikke-biometrisk pass. Passene produseres i Russland, og sendes tilbake til
Norge. 13
Søknad om pass leveres elektronisk. Tidligst tre dager etter søknad må personen
henvende
seg
personlig
til
ambassaden
hvor
det
legges
frem
underlagsdokumentasjon i form av gyldig utenrikspass. Dersom passet ikke lenger er
gyldig, må det legges frem gyldig innenrikspass (Den russiske føderasjons
ambassade i Norge u.å.a). Dersom søkeren mangler gyldige underlagsdokumenter
(utenriks- eller innenrikspass) som bekrefter identitet og statsborgerskap, må
søkerens statsborgerskap verifiseres av russiske myndigheter. For å gjøre dette, må
personen legge frem andre tilgjengelige russiske dokumenter. En statsborgerskapsundersøkelse kan ta fra én til fire måneder, avhengig av hvilken dokumentasjon og
hvilke opplysninger som legges frem (Den russiske føderasjons ambassade i Norge
u.å.b; møte med det russiske konsulatet, september 2015).

12

Konsulatet har biometri-utstyr. Det har Generalkonsulatet i Kirkenes også (møte med det russiske konsulatet i
Oslo, september 2015).

13

For mer informasjon om passutstedelse ved det russiske konsulatet i Oslo, se Landinfo respons: Utstedelse av
utenrikspass og engangsreisebevis ved russisk utenriksstasjon i Norge (2015).
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4.

ANDRE IDENTITETSDOKUMENTER

4.1

FØDSELSATTEST
Det er det russiske folkeregisteret ZAGS 14 (ЗАГС) som registrerer opplysninger om
fødsel, ekteskap, skilsmisse, farskap, adopsjon og navneendring og som utsteder
attester basert på registrert informasjon (Lov om sivilstatus 1997).
I henhold til lov om sivilstatus art. 14 utsteder helseinstitusjonen der fødselen fant
sted et fødselsbevis kalt Spravka o rozhdenii (справка о рождении), som er gyldig i
en måned. På bakgrunn av dette beviset utsteder folkeregisteret en fødselsattest.
Ifølge lovens art. 16 skal fødsel meddeles ZAGS senest en måned etter fødselen (Lov
om sivilstatus 1997).
I henhold til lov om sivilstatus art. 21 er det anledning til å senregistrere fødsel på
bakgrunn av søknad fra foreldre. Samme dokumentasjon som ved «vanlig»
fødselsregistrering, må legges frem. Dersom slik dokumentasjon ikke kan legges
frem, blir fødsel stadfestet på bakgrunn av domstolsavgjørelse.
En fødselsattest skal ifølge art. 23 i lov om sivilstatus inneholde følgende
opplysninger: barnets etternavn, fornavn, patronym, samt fødselsdato og fødested.
Videre fremgår navn og statsborgerskap på foreldre, utstedelsesdato for
fødselsattesten og hvilket folkeregisterkontor som har utstedt attesten.

4.2

DØDSATTEST
Dødsfall skal meldes til ZAGS (folkeregisteret) senest tre dager etter død har
inntruffet. Folkeregisteret registrerer dødsfallet og utsteder dødsattest på bakgrunn av
bekreftelse utstedt av lege eller helseinstitusjon. Følgende informasjon fremgår av
dødsattesten: navn, fødselsdato og -sted, siste bostedsregistrerte adresse,
statsborgerskap, dato og sted for dødsfall (Lov om sivilstatus 1997 art. 64-68).

4.3

EKTESKAPSATTEST
Inngåelse av ekteskap skjer ved at ekteskap registreres hos ZAGS. Man kan i tillegg
vies religiøst, men ekteskapet må først være registrert hos ZAGS for å være gyldig
etter russisk lov. 15 For å inngå ekteskap krever ZAGS undertegnet søknad fra begge
partene, gyldig innenrikspass og eventuell skilsmisseattest hvis parten(e) har vært
gift før. Selve ekteskapsattesten inneholder følgende informasjon: navn (før og etter
inngått ekteskap), fødselsdato og -sted, statsborgerskap og nasjonalitet, dato for
ekteskapsinngåelse, sted for registrering av ekteskap og dato for utstedelse av
ekteskapsattest (Lov om sivilstatus 1997 art. 24-30).

4.4

MILITÆRKORT
Militærkort, eller Vojennyj bilet (военный билет), skrives ut til personer som har
avtjent militærtjeneste, gått over til reservestyrker, de som ikke har avtjent

14

Записи актов гражданского состояния.

15
En del (muslimer) velger kun å gifte seg religiøst, uten først å registrere ekteskapet hos ZAGS. Ekteskapet er
da ikke gyldig etter russisk lov. Dette forekommer en del i Nord-Kaukasus. For mer informasjon, se Landinfo
notat Tsjetsjenia: Ekteskapsinngåelse, skilsmisse og barnefordeling (2014).
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militærtjeneste på grunn av medisinske eller andre årsaker, og de som har fylt 27 år,
men som ikke har avtjent militærtjeneste (Lifos 2016, s. 31).
I militærkortet noterer militærmyndighetene forhold som berører vedkommendes
militærtjeneste. Kortet skal blant annet fremvises ved søknad til universitetet, søknad
om lån og ved folketelling (Lifos 2016, s.31).

5.

KORRUPSJON OG FORFALSKNINGER
Korrupsjon er et alvorlig problem i Russland. På Transparency Internationals
korrupsjonsindeks for 2016, som måler hvor korrupt et lands offentlig sektor
oppfattes å være, 16 befinner Russland seg som nummer 131 av 176 land, hvor 176
vurderes som mest korrupt. Andre land som deler 131. plassen med Russland er:
Ukraina, Iran, Nepal og Kasakhstan (Transparency International 2017).
I en meningsmåling formidlet i Global Corruption Barometer 17 for 2013, sa 79 % av
de spurte at de oppfattet korrupsjon som et alvorlig problem i offentlig sektor i
Russland. 39 % sa at korrupsjonsnivået hadde forblitt det samme, mens 13 % sa det
hadde økt litt, og 37 % sa det hadde økt veldig. Korrupsjon ble ansett å være høyest i
politiet – 89 % oppfattet politiet som korrupt/svært korrupt. 92 % oppfattet øvrige
offentlige tjenestemenn og ansatte som korrupte/svært korrupte. 30 % mente at
myndighetene er svært ineffektive når det gjelder bekjempelse av korrupsjon, 47 %
mente de er ineffektive, mens 18 % mente verken eller (Transparency International
2013). I en måling foretatt av det uavhengige russiske meningsmålingsinstituttet,
Levada (som sitert i Interfax 2014), 18 mente 45 % av de spurte at bestikkelser er den
vanligste formen for korrupsjon, etterfulgt av «behind-the-scenes» påvirkning (33 %)
og nepotisme (31 %).
Tidligere president Dimitrij Medvedev erklærte kort tid etter at han kom til makten i
2008 at han ønsket å bekjempe korrupsjon, og undertegnet en nasjonal
antikorrupsjonsplan (NAP) i juli 2008. (Popovich et al. 2011). Ifølge U.S State
Departements Investment Climate Statement for Russland for 2014 har
implementeringen av reformene hatt blandede resultater.
Som nevnt over, er betaling av bestikkelser i det russiske samfunnet vanlig. Russland
er et land med tungt byråkrati, og saksbehandling i offentlig etater kan ta lang tid.
Ved å betale bestikkelser kan man korte ned denne tiden. I andre tilfeller må man
betale bestikkelser for å få tilgang til tjenester man etter loven har rett til. Det er for
eksempel vanlig at man i kontakt med helsevesenet betaler - på oppfordring eller
etter eget initiativ - for å få behandling, til tross for at helsetjenester skal være dekket
gjennom obligatorisk helseforsikring. Mange betaler også for å få bedre behandling.

16
Indeksen bygger på informasjon om korrupsjon fra ulike undersøkelser foretatt av uavhengige og anerkjente
institusjoner (Transparency International 2017).
17

Global Corruption Barometer undersøker/kartlegger vanlige menneskers erfaringer med korrupsjon, der
respondentene svarer på spørsmål som hvorvidt de har betalt bestikkelser, om korrupsjon har økt i landet og om
myndighetene bekjemper korrupsjon på en effektiv måte (Transparency International 2013).
18

1630 respondenter på 134 ulike steder i Russland deltok i målingen (Interfax 2014).
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Russere ser ikke nødvendigvis på dette som bestikkelser, men som et «tilskudd» til
underbetalte leger (Krainova 2011; Balmforth & Feifer 2011; Lally 2012).
5.1

KORRUPSJON I NORD-KAUKASUS
Mye tyder på at korrupsjon er mer utbredt i Nord-Kaukasus enn i andre deler av
Russland (Memorial 2014, s. 3; Crisis Group 2015, s. 31). Såkalt elitekorrupsjon er
svært utbredt, og eksperter kaller området for et budsjettmessig «svart hull» (Crisis
Group 2015, s. 31).
Noen måneder etter at Vladimir Putin ble president på nytt i 2012, lanserte han en
anti-korrupsjons kampanje i regionen. Han uttalte året senere at regionens
korrupsjonsproblemer er spesielt alvorlige sammenlignet med resten av landet. En
omfattende kampanje ble lansert i Dagestan, mot korrupte lokale klaner og
maktstrukturer. Per 2014 stod mer enn 700 statlige og lokale tjenestemenn overfor
administrative eller strafferettslige tiltaler (Crisis Group 2015, s. 32).
Ikke desto mindre, innbyggere i Nord-Kaukasus rapporterer om korrupsjon på nesten
alle områder i hverdagslivet. Med bestikkelser kan man blant annet kjøpe vitnemål,
attester for sykdom og uførhet og førerkort. Som det sies i Dagestan: «Alt har sin pris
… enten det dreier seg om en plass på fødestuen eller et gravsted» (Crisis Group
2015, s. 32).

5.1.1

Korrupsjon i Tsjetsjenia

Ifølge den tsjetsjenske journalisten Majnat Kurbanova (2012) peker Tsjetsjenia seg
ut når det gjelder utbredelsen av korrupsjon i Nord-Kaukasus. Som forklaring på
dette vises det til de to Tsjetsjenia-krigene (1994 – 1996 og 1999 – formelt avsluttet
2009), i kombinasjon med store økonomiske overføringer til gjenoppbygging og
Tsjetsjenias politiske overhode Ramzan Kadyrovs styresett. For flere år siden
lanserte Kadyrov en kampanje mot korrupsjon, hvilket gjorde at lokal media dekket
arrestasjoner av offentlig ansatte som var mistenkt for korrupsjon. Dette bidro
imidlertid ikke til å redusere korrupsjonsnivået, men ifølge Kurbanova ble korrupt
praksis heller mindre synlig og mer utspekulert.
En representant for den internasjonale organisasjonen International Medical Corps
(møte i Moskva, oktober 2012), som har hatt tilstedeværelse i Tsjetsjenia, opplyste at
korrupsjon er en av metodene for å få ting gjort i Tsjetsjenia. Det er en del av
systemet og folk forventer at de skal betale «ekstra». Man må for eksempel betale for
å få seg en jobb, eller man kan kjøpe seg et førerkort. Korrupsjonen «oljer systemet».
5.2

KORRUPSJON OG FORFALSKNINGER AV DOKUMENTER I RUSSLAND
Professor i statsvitenskap ved Institute for European, Russian and Eurasian Studies
ved Carleton universitetet i Ottawa (som sitert i IRB 2013), var av den oppfatning at
russiske myndighetsorganer som er ansvarlige for å utstede identitetsdokumenter, har
blitt mer effektive de siste årene og at det utøves strengere kontroll i
utstedelsesprosessen. Det er en klar forskjell fra 2007-2008, særlig som følge av
utvikling av datasystemer og opplæring av ansatte.
Landinfo er kjent med forekomsten av falske underlagsdokumenter i forbindelse med
søknad og utstedelse av visum til Russland. Den regionale avisen Fontanka skrev i
oktober 2015 om utbredt bruk av falske invitasjonsbrev fra utdanningsinstitusjoner
og bedrifter i St. Petersburg. Undersøkelser av bedrifter som har utstedt hundrevis av
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invitasjoner til syriske forretningsmenn, avdekket at skolene/bedriftene var fiktive.
En tidligere russisk UD-ansatt skal ha vært en av hovedaktørene bak virksomheten
(Korotkov 2015; Johansen 2015).
Ifølge en diplomatkilde B (november 2014) er det lett å forfalske bevis for
arbeidstillatelse i Russland. Etter det kilden kjente til er det først og fremst falske
kopier av bevis for arbeidstillatelse som sirkulerer, og det er sannsynligvis et marked
for å kjøpe slike dokumenter. Diplomatkilden hadde også gjennom sitt arbeid sett
falske oppholdstillatelser. Slike tillatelser er svært enkle å forfalske, ifølge kilden, og
det er trolig også et marked for å kjøpe slike dokumenter. Den samme kilden kjente
også til falske bankerklæringer, hvor enten hele dokumentet er et falsum, eller at
selve erklæringen er ekte, men opplysningene falske. Ifølge den samme kilden er det
veldig lett å kjøpe ulike dokumenter i Russland. HRW opplyste til Landinfo (møte
februar 2016) at det også er korrupsjon knyttet til utstedelse av arbeidstillatelsen kalt
patent. 19 For å få patent, må man bestå en språkprøve i russisk og få helseattest på at
man ikke er smittet med HIV/AIDS. Det er bedrifter med en eller annen tilknytning
til myndighetsstrukturer som lager slike helseattester (uten å faktisk foreta testene),
og som selger disse videre.
5.2.1

Korrupsjon og betaling av bestikkelser ved dokumentutstedelse i Tsjetsjenia

Ifølge en journalist med bakgrunn fra Tsjetsjenia (møte i Moskva, oktober 2012)
skjer hverdagskorrupsjonen i Tsjetsjenia først og fremst i forbindelse med utbetaling
av velferdsgoder. For eksempel har man i forbindelse med utbetaling av
kompensasjon for tapt eiendom etter krigene i Tsjetsjenia, delt beløpet med
byråkratene for å få pengene utbetalt raskere. Også personer som ikke har krav på
slik kompensasjon, har kunnet kjøpe underlagsdokumentasjon til dette på feilaktig
grunnlag. Det er også korrupsjon i forbindelse med utbetaling av sertifikat for
morskapital (som utbetales for barn nummer to og tre). Journalisten hevdet at det
ikke er så mye såkalt elitekorrupsjon (for eksempel korrupsjon i forretningslivet) i
Tsjetsjenia som det er i andre deler av Russland.
Ifølge flere kilder fra Nord-Kaukasus er det vanlig at de som søker om pass må
betale mer enn det offisielle passgebyret for å få pass utstedt. Behandlingstiden er i
praksis som regel mye lenger enn det som fremgår av loven, og ved å betale
bestikkelser, kan man få passet utstedt på kortere tid (representant for russisk
menneskerettighetsorganisasjon (a), møte 2010; Kurbanova 2012; representant for
russisk menneskerettighetsorganisasjon (c), møte i Moskva februar 2016). En del
innbyggere i Tsjetsjenia har hevdet at det er problematisk å få utstedt utenrikspass,
også de ikke-biometriske, og at de har måttet betale mer enn det offisielle
passgebyret. For et ikke-biometrisk utenrikspass har de måttet betale 4000 rubler i
stedet for det offisielle gebyret som var på 1000 rubler 20 da artikkelen ble skrevet i
2010. Til tross for dette kunne det ta opp til to måneder å få passet utstedt (offisielt
skal det ta én måned å få utstedt pass). Andre tsjetsjenske innbyggere fortalte at man

19

Patent gir personer som kommer fra visumfrie land rett til å arbeide i Russland. Man kan bare jobbe i
føderasjonssubjektet der patentet ble gitt. Patent utstedes for inntil 12 måneder. Etter 12 måneder kan personen få
patent for nye 12 måneder, uten først å forlate Russland (FMS u.å.). Patent koster 4000 rubler i måneden (i
overkant av 500 NOK pr. april 2016). Dette inkluderer blant annet grunnleggende helseforsikring (HRW, møte
februar 2016).

20
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kunne man få pass utstedt på én uke dersom man betalte 300 amerikanske dollar, i
tillegg til det offisielle passgebyret på 1000 rubler (Ibragimov 2010). Ifølge den
tsjetsjenske journalisten Kurbanova (2012) er det mer regelen enn unntaket at man
må betale bestikkelser (300 dollar eller 250 euro) i tillegg til passgebyret for å få
utstedt pass. En kilde som Landinfo har anonymisert av sikkerhetshensyn (anonym
kilde, møte 2016), opplyste at en kollega betalte (ukjent når) 250 dollar (ca. 12 000
rubler) for et pass som vedkommende fikk etter fem dager.
En velinformert kilde Landinfo møtte på tjenestereise til Russland i november 2011,
opplyste at det tar lang tid å få utstedt utenrikspass. Det er spesielt lang ventetid for å
få utstedt ikke-biometriske utenrikspass. Mange betaler derfor bestikkelser for å
unngå kø og for å få passet utstedt raskere. En kilde viste til seg selv som eksempel.
Han er fast bostedsregistrert i Rostov, men ønsket å få utenrikspass utstedt i Groznyj,
hvilket han har rett til etter loven (se del 3.1). FMS opplyste at han måtte betale
ekstra (600 amerikanske dollar) for å få det utstedt i Groznyj. Det ønsket han ikke å
gjøre, og dro derfor til Rostov og fikk passet utstedt der.
5.2.2

Utstedelse av pass til etterlyste

Landinfo har forhørt seg med flere kilder med jevne mellomrom om i hvilken grad
ansatte ved passmyndighetene i Tsjetsjenia vil utstede pass til etterlyste personer mot
betaling av bestikkelser. Inntrykket er at dette har skjedd, men trolig ikke ofte. Det
blir sett på som et alvorlig forhold for den ansatte ved passmyndigheten dersom det
skulle komme for en dag.
En representant for en russisk menneskerettighetsorganisasjon (a) (møte, mars 2010)
med god kunnskap om forholdene i Tsjetsjenia, mente at dersom en ansatt i FMS
utsteder pass til en etterlyst opprører, 21 vil dette kunne bli ansett som å ha gitt bistand
til opprørere. Dette ønsker man ikke å risikere. En annen representant for en russisk
menneskerettighetsorganisasjon (b) (møte, august 2010), som også kjenner
forholdene i Tsjetsjenia godt, mente på sin side at det er mulig for personer som er
etterlyst for opprørsvirksomhet å få utstedt pass, enten med falske eller ekte
personopplysninger, og ved å betale til venner eller slektninger i FMS. Kilden nevnte
et konkret eksempel der en ansatt ved et av FMS sine lokalkontorer i Tsjetsjenia ble
pågrepet for å ha utstedt pass til en etterlyst kvinnelig opprører. Som svar på
spørsmål om ikke FMS-ansatte er redde for å bli avslørt, svarte representanten at det
er de nok, men at de på grunn av pengene likevel vil kunne la seg friste til å gjøre
det.
En journalist med tsjetsjensk bakgrunn (møte, oktober 2012) viste til en skandale i
FMS på 2000-tallet, der en kvinnelig FMS-ansatt utstedte pass til en opprører. Den
ansatte hadde unnlatt å søke i FSBs etterlysningsregister. Journalisten kjente også til
et annet tilfelle fra delrepublikken Karachaevo-Cherkessia (ukjent når) der det var en
rettssak/skandale mot FMS, som hadde utstedt pass til opprørere. Ifølge journalisten
forekom slike tilfeller oftere før (Landinfo forstår dette som på 2000-tallet) enn det
gjør nå (dvs. per 2012). Arkiver og databaser var i dårligere stand den gang, nå
finnes det bedre systemer som gjør dette vanskeligere. I tillegg forstår ansatte ved

21

Den føderale migrasjonstjenesten (FMS) hadde som tidligere nevnt ansvaret for passutstedelser på dette
tidspunktet og frem til våren 2016.
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passmyndighetene hvor stor risikoen er. De har mulighet til å tjene ekstra penger på
mindre risikable måter.
Landinfo forhørte seg på nytt i 2016 om det samme temaet. En representant for en
russisk menneskerettighetsorganisasjon (c) med god innsikt i forholdene i Tsjetsjenia
(møte i Moskva, februar 2016), mente det er lite sannsynlig at en person vil få utstedt
utenrikspass dersom vedkommende er etterlyst, men at det er mulig. Den ansatte som
utsteder passet, vil selv kunne bli straffet for dette. Men dersom en person er etterlyst
lokalt i Tsjetsjenia og betaler svært høye summer, vil dette ifølge representanten
fortsatt kunne være mulig.
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