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Republikken Kongo (Brazzaville): Søknad om pass 

– Biometrisk pass

– Søknadsprosedyre

– Midlertidig reisedokument (laissez-passer)

Biometrisk pass 

Republikken Kongo (Brazzaville), heretter omtalt som Kongo, har utstedt 

biometrisk pass siden 2015. Passet omtales som CEMAC-pass i Kongo.1 

Det utstedes tre typer biometrisk pass i Kongo: ordinært pass, tjenestepass og 

diplomatpass.  

Ordinært pass er gyldig i fem år, mens tjenestepass og diplomatpass er gyldige i 

tre år (Ambassade du Congo en France u.å.). 

De gamle ikke-biometriske passene (ofte omtalt som «de brune passene») er 

fortsatt gyldige og kan forlenges én gang for fem år (Republikken Kongos 

ambassade i Brussel, telefonsamtale februar 2020).   

Søknadsprosedyre 

Søknad om pass fra Europa gjøres digitalt. Kongolesiske borgere som oppholder 

seg i Europa, uavhengig av hvilket europeisk land de oppholder seg i, søker pass 

på den samme nettsiden (Ambassade du Congo en France u.å.). Kongo har 

etablert et eget pass-senter som ligger i tilknytning til den kongolesiske 

ambassaden i Paris. Alle søknader om pass, uansett fra hvilket europeisk land den 

fremmes fra, behandles ved dette senteret (Kongos ambassade i Brussel, 

telefonsamtale februar 2020).  

1 CEMAC: Communauté économique et monétaire d’Afrique Centrale (Den sentralafrikanske 

økonomiske og monetære union). 
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Ifølge informasjon på nettsiden, samt fra samtaler som Landinfo har hatt med 

Republikken Kongos ambassader i Berlin, Brussel og Paris (telefonsamtaler, 

februar 2020), er søknadsprosedyren som beskrevet under. 

Registrering 

Før søkeren kan søke om pass, må vedkommende registrere seg på ambassadens 

nettsider og få et såkalt konsulært ID-kort (carte consulaire). Dette gjøres ved 

digital søknad. Søkeren oppgir blant annet adresse i Norge, hvorvidt 

vedkommende er tidligere straffedømt, informasjon og kontaktinformasjon til 

foreldre, nødkontakter, samt opplysninger om fødselsattesten (registrerings-

nummer, dato, utstedende myndighet m.v.).  

Søkeren vedlegger kopi av fødselsattest, evt. utskrift av registrerte opplysninger 

fra fødselsregisteret (extrait d’acte de naissance), samt kopi av nasjonalt ID-kort, 

laissez-passer eller pass som skannet elektronisk vedlegg til søknaden. 

Søknad om pass 

Etter at søkeren har registrert seg på ambassadens nettside, kan vedkommende 

søke om pass. Søknaden er digital, og vedleggene legges ved elektronisk. 

Følgende underlagsdokumenter kreves for å søke om pass:  

• konsulært ID-kort 

• fødselsattest 

• kopi av kongolesisk ID-dokument 

• vigselsattest (hvis gift) 

• bekreftelse på yrke  

• kopi av gammelt pass, ved fornyelse 

• bekreftelse på anmeldelse av mistet eller stjålet pass (hvis relevant) 

• bekreftelse på foreldremyndighet og kopi av ID-kortet til den forelderen som 

søker på barnets vegne (ved søknad for mindreårige) 

• skannet passfoto  

Søkeren betaler passgebyr (120 euro for ordinære pass) gjennom en betalings-

tjeneste som PayPal eller lignende.  

Deretter booker søkeren møte med ambassaden på nettet, og mottar en 

bekreftelse. Søkeren møter opp til avtalt tidspunkt i Paris (uansett hvilket 

europeisk land vedkommende søker fra) og avlegger fingeravtrykk.  

Når ambassaden anser søknaden som komplett, sendes melding til Direction 

Générale de la Surveillance Territoriale i Brazzaville, hvor passet utstedes.  
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Søkeren får beskjed via telefon eller e-post når passet er klart til å hentes i Paris. 

Det kan ta inntil 30 dager fra fullstendig søknad leveres til ambassaden, til passet 

kan hentes. 

Søkeren møter personlig ved ambassaden i Paris for å hente passet, mot kvittering 

som søkeren fikk ved innlevering av søknaden. Stedfortreder vil ikke kunne hente 

ut passet. 

Fornyelse 

Pass av den gamle typen (ikke-biometrisk) kan forlenges én gang for fem år. 

Passet kan sendes til en kongolesisk ambassde (for eksempel ambassaden i 

Brussel) med post. Det er altså ikke nødvendig med personlig oppmøte for å 

forlenge pass av den gamle typen. 

Biometriske pass kan ikke fornyes. Når passet er utløpt, søkes det om nytt pass på 

vanlig måte (Republikken Kongos ambassade i Brussel, telefonsamtale februar 

2020).  

Midlertidig reisedokument (laissez-passer) 

Dersom søkeren ikke har de nødvendige underlagsdokumentene for å søke om 

pass, kan vedkommende reise til Brazzaville for å søke om pass der. Søkeren kan 

få et midlertidig reisedokument (laissez-passer) ved Kongos ambassade i Berlin, 

Paris eller Brussel (telefonsamtaler, februar 2020).2 

Søkeren fremlegger et dokument som kan sannsynliggjøre at vedkommende er 

kongolesisk statsborger, for eksempel fødselsattest. Dersom søkeren ikke har 

fødselsattest, kan vedkommende be en slektning eller en annen kontakt om å 

skaffe dokumentet på søkerens vegne på hjemstedet, ettersom det ikke er 

nødvendig med personlig oppmøte for å få fødselsattest. Også kopi av nasjonalt 

ID-kort, utgått pass eller et annet dokument som bekrefter kongolesisk 

statsborgerskap vil aksepteres (Republikken Kongos ambassader i Berlin og 

Brussel, samtaler februar 2020). 

                                                 
2 Det er Kongos ambassade i Stockholm som i teorien er sideakkreditert til Norge. I realiteten er 

ikke denne ambassaden operativ, og den er umulig å komme i kontakt med. Ambassadene i Berlin, 

Paris og Brussel har bekreftet overfor Landinfo (telefonsamtaler, februar 2020) at de er klar over 

dette, og at de derfor utsteder laissez-passer til kongolesiske borgere som oppholder seg i 

Skandinavia. 
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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 

Ambassade du Congo en France (u.å.). Passeport. Paris: Ambassade du Congo en France. 

Tilgjengelig fra https://www.ambacongofr.org/index.php/services-consulaires/passeport [lastet 

ned 14. februar 2020] 

Muntlige kilder 

Republikken Kongos ambassade i Berlin. Telefonsamtale 5. februar 2020.  

Republikken Kongos ambassade i Paris. Telefonsamtale 13. februar 2020. 

Republikken Kongos ambassade i Brussel. Telefonsamtaler 13. og 17. februar 2020.   
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