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Om rapporten  
 

Denna rapport är skriven i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av 

landinformation (2008). Den är en opartisk presentation av tillförlitlig och relevant 

landinformation avsedd för handläggning av migrationsärenden.  

Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras med 

undantag för beskrivning av allmänna förhållanden eller där Lifos expert är en källa, 

vilket i så fall anges. För att få en så fullständig bild som möjligt bör rapporten inte 

användas exklusivt som underlag i samband med avgörandet av ett enskilt ärende utan 

tillsammans med andra källor. 

Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets officiella ståndpunkt i en 

viss fråga och Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga 

ställningstaganden.  
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http://www.refworld.org/pdfid/48493f7f2.pdf
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1. Inledning 
Sektionen för informationsanalys (SIA) har uppmärksammat återkommande 

förfrågningar från verksamheten avseende möjligheterna att legalt resa ut ur 

Kirgizistan för en person som är misstänkt för brott. 

 

SIA har konsulterat två jurister vid två olika människorättsorganisationer i 

Kirgizistan och föreliggande rapport baseras framförallt på deras uppgifter.1 

 

2. Restriktioner för brottsmisstänkta 
En person som formellt är av ”intresse” i ett brottmål är det antingen som 

vittne, offer, målsägande, expert eller misstänkt. För en person som är 

misstänkt för ett brott träder ett antal restriktioner per automatik in oavsett 

vilken typ av brott det handlar om.2 Bland annat omöjliggörs för personen 

att lämna landet eller att utverka en passhandling. Det är enbart om en 

person är misstänkt som dessa restriktioner träder ikraft. Vittne, offer, 

målsägande eller expert kan inte beläggas med några reserestriktioner.3 

 

3. Hinder för legal utresa 
Kirgizistan har introducerat ett system, USRN, som på engelska benämns 

Unified State Population Register som kopplar samman all registrerad data 

avseende en individ inklusive biometrisk information. En registrering om att 

en person formellt är misstänkt för ett brott noteras i USRN och gör det 

tekniskt omöjligt för berörda myndigheter att utfärda ett pass. USRN finns 

också tillgängligt vid alla officiella gränsövergångar och utresekontroller 

genomförs av alla som lämnar landet. Passet scannas och informationen 

kontrolleras mot databasen. Är personen misstänkt för ett brott ska denna 

inte tillåtas lämna landet.4 

 

4. Hinder för utverkande av nytt pass  
Vad gäller möjligheten att genom mutor eller liknande skaffa ett nytt pass 

för en person misstänkt för brott bedömer källorna detta som i princip 

omöjligt. Dels går det inte rent tekniskt att utfärda ett pass till en person som 

blockerats i USRN, dels är det två helt skilda myndigheter som tar emot 

passansökan respektive tillverkar passet. Således skulle det krävas någon 

form av storskalig manipulering av systemet på flera nivåer och då endast 

gå att få ut ett pass baserat på en helt annan identitet än den egna, vilket 

skulle innebära en stor risk att upptäckas vid gränsen. 

 

                                                 
1 Representant för människorättsorganisation A, e-post, juni och juli 2019; Representant för 

människorättsorganisation B, e-post, juni 2019. 
2 Kirgizisk lagstiftning skiljer mellan administrativa förseelser och brott. Denna rapport 

avhandlar enbart misstanke om brott. Vissa lagöverträdelser som i svensk rätt skulle 

benämnas som brott faller därmed utanför då de enligt kirgizisk lagstiftning istället är 

administrativa förseelser.   
3 Representant för människorättsorganisation A, e-post, juni och juli 2019; Representant för 

människorättsorganisation B, e-post, juni 2019. 
4 Ibid. 
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5. Avslutande kommentarer 
Detta sagt är det sannolikt möjligt för en person med rätt kontakter och 

resurser att lämna Kirgizistan trots utreserestriktioner. Kirgizistan har stora 

problem med korruption på alla nivåer och rankas av Transparency 

International som ett av världens mest korrupta länder.5 Vissa gränspassager 

går sannolikt att muta sig igenom och dessutom finns möjligheten att lämna 

landet utan att passera en gränskontroll. Att däremot utverka ett nytt pass i 

egen identitet och utan vidare passera en officiell gränsövergång är enligt 

konsulterade källor i princip uteslutet. Detta förutsätter givetvis att personen 

är formellt registrerad som misstänkt för brott.6 

  

                                                 
5 Transparency International, Kyrgyzstan, 2018, 

https://www.transparency.org/country/KGZ (Hämtad 2019-08-12). 
6 Representant för människorättsorganisation A, e-post, juni och juli 2019; Representant för 

människorättsorganisation B, e-post, juni 2019. 
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Källförteckning 

 

Elektroniska källor 

 

Transparency International, Kyrgyzstan, 2018, 

https://www.transparency.org/country/KGZ (Hämtad 2019-08-12) 

 

Muntliga källor 

 

Representant för människorättsorganisation A, e-post, juni och juli 2019 

 

Representant för människorättsorganisation B, e-post, juni 2019 

 



 

 

Om Lifos 
Lifos är ett center för landinformation och omvärldsanalys. Vi samlar in, 

analyserar och upprätthåller expertkunskap om länder och regioner från vilka 

människor söker sig till Sverige. 

Lifos mission: Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att 

bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant 

och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. 

Migrationsverket • 601 70 Norrköping 

gb-lifos@migrationsverket.se 

http://lifos.migrationsverket.se • www.migrationsverket.se 

    
 

 


