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Ad Hoc forespørsel om identitetsavklaring ved tildeling av statsborgerskap 

 

Sendt av FI EMN NCP 26. august 2015 

 

Sammendrag basert på svar fra  

 

Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Itala, Latvia, 

Litauen, Luxemburg, Nederlands, Polen, Slovakia, Slovenia, Sverige, Kroatia og Norge 

 

Sammendraget er basert på svar som skulle fremme informasjonsutveksling mellom EMNs nasjonale kontaktpunkter (NCPer) innenfor rammen av 

EMN samarbeidet. Så langt det har vært mulig inneholdt svarene informasjon som var objektiv, korrekt og pålitelig da de ble gitt, uten 

nødvendigvis å gi uttrykk for en medlemsstats offisielle politikk. I arbeidet med dette sammendraget på norsk har det vært nyttig å ha 

tilgang til det finske sammendraget på engelsk. (Forespørselen gjengis i sin originale versjon. 
 

1. Background Information 

 

For a person to obtain Finnish citizenship by application (naturalization), her/his identity must be reliably established. The Finnish Immigration Service 

will not look into other requirements for obtaining citizenship, such as language skills or residence period, until a person’s identity has been 

established.  

A person’s identity can be established by means of documents or by providing other information which is considered reliable on the person’s name, 

date of birth, citizenship, family relations and other personal data necessary to decide the matter. A relevant document may be a valid passport issued 
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by a person’s country of nationality, or another certificate of identity. When establishing a person’s identity, any information provided earlier by the 

person on her/his own or her/his child’s identity may be taken into account.  

If a person has used more than one identity in the past, her/his identity will be considered to be established when she/he has been using only the 

personal information that has been marked in the Finnish Population Information System for ten years. 
 

The problem is that sometimes a person’s identity has not been established by means of documents, but her/his information has been registered in the 

Population Information System for less than ten years ago.   

Therefore we kindly ask you to reply to the following questions: 

 

1. How can the identity of a person, who applies for citizenship, be established? If her/his identity can be established by providing other information 

than a certificate of identity issued by her/his country of nationality, by which means can her/his identity be established?  

 

2. If a person, who applies for citizenship, has no certificate of identity issued by her/his country of nationality, is it possible for her/him to obtain 

citizenship?  

 

3. Is the period of residence that is required for naturalization longer if a person has no certificate of identity issued by her/his country of nationality? If 

yes, how long is it?   

 

4. For a person to obtain citizenship, are there any other requirements the person must meet due to the lack of a certificate of identity issued by her/his 

country of nationality? If yes, what are those requirements?  

 

5. If a person has changed her/his personal information, what is the consequence for naturalization? Is it possible for a person, who has changed her/his 

personal information, to obtain citizenship?  

 

 

SAMMENDRAG AV SVAR  

 

Som i Norge var hovedregelen i de fleste land at den som søker om statsborgerskap måtte fremlegge troverdig dokumentasjon på sin identitet, i form 

av en fødselsattest (Belgia, Frankrike, Italia), pass (Bulgaria, Finland, Tyskland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, og Sverige) eller begge deler 

(Tsjekkia, Kroatia, Kypros, Hellas, Ungarn, Luxemburg, Nederland). Som i Norge var det i de fleste landene alternativer for de personene som kunne 

dokumentere eller sannsynliggjøre at det ikke var mulig for dem å fremskaffe slik dokumentasjon uten fare for sin egen eller andre sikkerhet, samt at 

det ikke var grunnlag for tvil om at den den oppgitte identiteten var korrekt, men dette syntes ikke å gjelde i Kypros, Frankrike, Latvia, Luxembourg og 

Kroatia. Hva som krevdes for at det skulle være mulig å få statsborgerskap uten troverdig dokumentasjon av identitet fra det tidligere 
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statsborgerskapslandet avhang institusjonelle forhold i hvert land, men i flere ville det avhenge av utlendingsmyndighetenes og/eller en rettsinstans 

erklæring om identitet. 

 

Før statsborgerskap kunne innvilges ble det i noen land krevd lengre tid med lovlig opphold for dem uten tilfredsstillende dokumentasjon av identitet 

enn for dem med slik dokumentasjon (Estland, Italia, Tyskland, Sverige).  

 

I de fleste landene var det mulig å få tildelt statsborgerskap selv om informasjonen om den oppgitte og aksepterte identiteten var blitt endret i løpet av 

tiden med lovlig opphold, men dette ville avhenge av hvilken informasjon som var blitt endret og dokumentasjonen av grunnlaget for endringen. Ingen 

svar omtaler konsekvenser av en endring av et tidligere oppgitt statsborgerskap, men dokumentasjon av et tidligere oppgitt (etter)navn, f.eks. ved 

giftemål, synes uproblematisk. Fra noen land ble det oppgitt at perioder med ‘falsk’ identitet ikke ville bli regnet med ved vurderingen av om kravene 

til oppholdstid var oppfylt (Tyskland, Nederland, Norge og Sverige), uten at svarene gjør det tydelig hva som ville representere en ‘falsk’ identitet.  


