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Marokon passi ja väestökirjanpito  

 

 

Kysymykset 

1. Onko Marokon väestökirjanpito ja passinmyöntökäytäntö niin korkeatasoista, että passi 

sisältää oikeat henkilötiedot? 

2. Voiko esim. korruption tai väestökirjanpidon puutteellisuuksien vuoksi käydä niin, että passi 

on teknisesti aito, mutta se sisältää väärät henkilötiedot? Voiko Marokon passin haltija olla 

myös muun maan kansalainen? Jos henkilöllä on ennestään Marokon passi, miten se 

vaikuttaa myöhemmän passin hankkimiseen? 

3. Otettiinko elektroninen henkilöllisyystodistus käyttöön 1.4.2008 ja tuleeko se esittää passia 

hakiessa? Millä perusteella tämä elektroninen henkilöllisyystodistus myönnetään? Jos 

henkilöllä on ennestään Marokon passi, miten se vaikuttaa elektronisen 

henkilöllisyystodistuksen myöntämiseen? 

4. Voiko henkilötodistuksen sisältämiin tietoihin liittyä epävarmuustekijöitä? 

Questions 

1. Are the population records and passport issuance practices in Morocco of so high a 

standard that the passport contains correct personal information? 

2. Is it possible, that due eg. to corruption and deficiencies in the population records it may 

turn out that the passport is technically authentic but it contains false personal information? 

Can the holder of a Moroccan passport also have another nationality (dual citizenship)? If a 

person already has a Moroccan passport, how does it affect the application for a new 

passport?  

3. Was the electronic ID card introduced on April 1, 2008, and must one present it when 

applying for a passport? On what grounds is the electronic ID card granted? If the person 

has a Moroccan passport, how does it affect the application for an electronic ID card?  

4. May there be uncertainty about personal information in an ID card?  

 

1. Onko Marokon väestökirjanpito ja passinmyöntökäytäntö niin korkeatasoista, että passi 

sisältää oikeat henkilötiedot?  

Norjan maatietopalvelun Landinfon vuonna 2016 julkaisemassa, marraskuussa 2015 tehtyihin 

haastatteluihin perustuvassa, Marokon asiakirjoja koskevassa tutkimuksessaan Landinfo kertoi, 

ettei se voinut poissulkea, etteikö ollut olemassa aitoja biometrisiä henkilökortteja ja passeja, 

joissa on väärää tietoa. Landinfo uskoi tällaisia asiakirjoja olevan rajoitetun määrän ja mainitsi 

että Marokon viranomaiset pyrkivät rajoittamaan väärien henkilökorttien määrää. Landinfolla 

ei ollut tietoa vääristä tai vääriä tietoja sisältävien aitojen biometristen henkilökorttien tai 

passien määrästä.1 

Landinfon Rabatissa marraskuussa 2015 haastattelemien kahden konsulilähteen mukaan 

elektronisia henkilökortteja ja passeja, joissa on vääriä tietoja, on oletettavasti rajoitettu 

määrä. Rabatissa vuonna 2013 haastatellun Transparency International-järjestön Marokon 

                                                   
1 Landinfo 9.5.2016, s. 23.  
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osaston (Transparency Maroc) mukaan ei voi sulkea pois, etteikö aitoa henkilökorttia tai 

passia voisi saada väärillä henkilötiedoilla maksamalla lahjuksia, mutta että tämä olisi hyvin 

kallista.2   

Landinfon mukaan passit valmistetaan Rabatin pääpassitoimistossa, ja valmistukseen 

käytetään niitä tietoja, joita hakijasta on merkitty kansallisten henkilökorttien keskusrekisteriin. 

Passin hakua varten hakijan tulee esittää henkilökortti, mahdollinen vanha passi, mahdollisesti 

poliisin kuitti tai todistus koskien kadonnutta tai varastettua passia3. Landinfo toteaa, että 

biometristen asiakirjojen tuotantotavan vuoksi tuntuu olevan vaikeata saada aitoja 

asiakirjoja, joissa on väärää tietoa.4  

Lisäksi passinhaun yhteydessä hakijan tulee olla paikalla valokuvan ja sormenjäljen ottoa 

varten sekä antaakseen allekirjoituksen. Se, että asiakirja on biometrinen ja että sen myöntää 

arvovaltainen viranomainen päivittyvään rekisteriin perustuvilla tiedoilla, vähentää Landinfon 

mukaan mahdollisuutta hankkia aitoja biometrisiä henkilökortteja ja passeja, joissa on vääriä 

tietoja.5   

Vaikka Landinfon vuoden 2016 tietojen mukaan aitoja biometrisiä henkilökortteja ja passeja, 

joilla oli väärää tietoa, oli vaikeata hankkia, oli erään Rabatissa haastatellun konsulilähteen 

mukaan liikenteessä laajasti erilaisia väärennettyjä todistuksia, suosituskirjeitä yms. Niiden 

takana oli niin yksityisiä toimijoita kuten työnantajia, pankkeja jne., kuin paikallishallinnon 

virkamiehiä, jotka ylläpitävät muun muassa paikallista väestökirjanpitoa (muqaddim, qaïd). 

Konsulilähde kertoi käsittelevänsä vuosittain suurta määrää työ- ja opiskelulupahakemuksia. 

Näiden yhteydessä oli nähty paljon vääriä asiakirjoja. Eräs Landinfon Nadorissa marraskuussa 

2015 haastattelema korruptionvastainen organisaatio totesi, että oli ”aivan normaalia” 

maksaa tällaisista väärennetyistä asiakirjoista.6   

 Korruptio on Marokossa laajalle levinnyttä 

Marokko oli korruption esiintyvyyden perusteella maailman maita paremmuusjärjestykseen 

listaavan Transparency International -järjestön mukaan vuonna 2019 sijalla 80/180.7 

Transparency Internationalin vuotta 2019 koskevan Global Corruption Barometer (GCB) -

raportin mukaan vuonna 2019 noin 74 % marokkolaisista koki, että hallituksen 

korruptionvastaiset toimet eivät olleet riittäviä ja 53 % että korruption määrä oli kasvanut 

kuluneen vuoden aikana.8  

GCB-raportin mukaan poliittisen tahdon puute, huono vastuuvelvollisuus ja huono hallinto 

sallivat systeemisen korruption kukoistaa. Noin 31 % marokkolaisista oli maksanut vuoden 

sisään lahjuksia asioidessaan esim. poliisin, oikeuslaitoksen, terveydenhuollon, koululaitoksen, 

asiakirjoja myöntävien viranomaisten tai kunnallispalveluita tarjoavien tahojen kanssa. 

Marokkolaisista 37 % koki, että valtion virkamiehet ovat korruptoituneita. 38 % marokkolaisista 

koki, että paikalliset virkamiehet ovat korruptoituneita, 26 % että maistraatit olivat 

korruptoineita ja 24 % että poliisi oli korruptoitunut.9 

                                                   
2 Landinfo 9.5.2016, s. 22.  
3 Landinfo 9.5.2016, s. 22–23; katso myös passin hakemiseen liittyvä Marokon sisäministeriön 

sivu: https://www.passeport.ma/Home/Index (käyty 20.1.2021) 
4 Landinfo 9.5.2016, s. 22–23. 
5 Landinfo 9.5.2016, s. 23. 
6 Landinfo 9.5.2016, s. 23. 
7 Transparency International (päiväämätön).  
8 Transparency International, December 2019, s. 8, 9-10, 12, 36. 
9 Transparency International, December 2019, s. 16-18, 36. 

https://www.passeport.ma/Home/Index
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Keväällä 2014 Morocco World News uutisoi, että henkilökortin hankkiminen on ollut 

perinteisesti vaikea, pitkäaikainen ja byrokraattinen prosessi. Tästä syystä ihmiset ovat 

maksaneet rahalahjuksia. Lahjusten avulla prosessia on saatu nopeutettua.10  

Marokon sisäministeriön kerrottiin pyrkivän vähentämään korruptiota. Suunnitteilla oli 

rakentaa tiedustelupalvelu GDNS:n11 toimesta Casablancaan ja muualle Marokkoon 

vanhojen henkilökorttien, mukaan lukien elektronisten korttien uusimistoimistoja. Tarkoituksena 

oli, että uuden henkilökortin saisi modernien laitteiden avulla 15 minuutissa aikaisemman 15 

päivän sijaan.12 

Asiakirjojen väärennökset ovat olleet edelleen puheenaiheena Marokossa viime vuosina, 

kuten alla esitettävistä esimerkkitapauksista nähdään.13 

Terrorismirikoksia ja muita vakavia rikoksia tutkiva Marokon poliisin yksikkö BNPJ14 kertoi 

hajottaneensa maaliskuussa 2019 marokkolaisen, väärennettyjä syntymätodistuksia 

tehtailevan verkoston ja pidättäneensä viisi Israelin passin omaavaa ulkomaalaista, joilla oli 

yhteys verkostoon. Tiedustelupalvelu DGSN15 epäili, että asiakirjojen väärennösrinki oli 

marokkolaisvetoinen, ja että sen asiakkaisiin kuului ”ei-marokkolaisia juutalaisia”. Uutista 

edeltävinä kuukausina Israel oli pyytänyt korvauksia marokkolaistaustaisille juutalaisille, jotka 

olivat menettäneet omaisuuttaan toisen maailmansodan aikana.16     

Kiinni jääneen asiakirjojen väärennösringin kerrottiin myyneen Marokon henkilökortteja ja 

passeja noin 5 000–7 000 USD hintaan. Marraskuussa 2019 kerrottiin että pidätetyillä 

ulkomaalaisilla oli väärennettyjä Marokon asiakirjoja, pääasiassa passeja ja henkilökortteja. 

Verkoston jäsenet lupasivat asiakkailleen väärennettyjä asiakirjoja ja Marokon kansalaisuutta 

korkeata maksua vastaan. Yksi marokkolaisista epäillyistä oli luvannut asiakkaalleen 

autenttisia marokkolaisia asiakirjoja 7 000 USD maksua vastaan.17     

Interpol varoitti kesäkuussa 2019, että ISIS-terroristijärjestön jäsenten käytössä oli noin 6 000 

väärennettyä Marokon passia. Marokon Marrakeshissa pidätettiin poliisin ja tiedustelupalvelu 

DGST:n18 toimesta kesäkuussa 2019 hollantilainen mies, jota epäiltiin ulkomaisten passien 

väärentämisestä ja myymisestä. Miehellä oli asiakirjojen valmistamiseen tarkoitettua 

tietotekniikkaa ja laminointikoneita.19   

Reuters uutisoi joulukuussa 2019, että Yhdysvalloissa New Yorkin syyttäjät olivat nostaneet 

oikeusjutun Marokon entistä suurlähettilästä ja muita henkilöitä vastaan 

                                                   
10 Morocco World News/ Ihsane Kh'Leeh 27.5.2014. 
11 Direction Général de Surveillance du Térritoire.  
12 Morocco World News/ Ihsane Kh'Leeh 27.5.2014. 
13 Morocco World News 23.11.2019.  
14 Brigade nationale de la police judiciaire. On huomionarvoista, että BNPJ:n on raportoitu 

syyllistyneen viime vuosina vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin kuten kidutukseen ja pakotettuihin 

tunnustuksiin. (Esim. Human Rights Watch 30.11.2018)   
15 Direction générale de la Sureté nationale.  
16 Morocco World News 23.3.2019. Marokossa on The Israel Timesin artikkelin mukaan nykyään 

noin 3 500 juutalaista. Aikaisemmin heitä on ollut maassa satoja tuhansia. Israelissa asuu 

artikkelin mukaan noin 70 000 marokkolaistaustaista juutalaista. (The Israel Times 12.12.2020) 

Marokon ja Israelin suhteet ovat paraikaa palautumassa ennalleen. Maiden välit menivät 

poikki vuonna 2000 palestiinalaisten kansannousun (ns. toinen intifada) yhteydessä. (Al-

Monitor/ Rina Bassist 28.12.2020)     
17 Morocco World News 23.11.2019.  
18 Directorate General of Territorial Surveillance.  
19 Morocco World News 14.6.2019. 
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viisumiväärennöksistä. Suurlähettiläs Abdeslam Jaidi, hänen entinen vaimonsa Maria Luisa 

Estrella ja tämän veli Ramon Singson olivat tuoneet vuodesta 2006 lähtien yli kymmenen 

työntekijää Filippiineiltä ja Marokosta Yhdysvaltoihin vääriä tietoja sisältävien 

viisumihakemusten ja työsopimusten turvin. Asiakirjojen mukaan heidän olisi tullut työskennellä 

hallinnollisissa ja teknisissä tehtävissä Marokon konsulaatissa ja YK-suurlähetystössä. Sen sijaan 

heitä käytettiin autonkuljettajina, kotiapulaisina ja maatilojen aputyöntekijöinä. He saivat 

pientä palkkaa, jopa alle 500 USD/kk, ja jotkut joutuivat luovuttamaan passinsa työnantajalle. 

Estrella pidätettiin, mutta Marokossa asuvaa Jaidia ja Filippiineillä asuvaa Singsonia ei saatu 

pidätettyä.20   

2. Voiko esim. korruption tai väestökirjanpidon puutteellisuuksien vuoksi käydä niin, että 

passi on teknisesti aito, mutta se sisältää väärät henkilötiedot? Voiko Marokon passin haltija 

olla myös muun maan kansalainen? Jos henkilöllä on ennestään Marokon passi, miten se 

vaikuttaa myöhemmän passin hankkimiseen? 

Passi voi olla teknisesti aito, mutta sisältää vääriä henkilötietoja. Esimerkiksi Marokon 

tiedustelupalvelu DGSN kertoi pidättäneensä elokuussa 2019 israelilaisen miehen, jolla oli 

Israelin passi. Pidätys liittyi yllä mainittuun asiakirjojen väärennysrinkiin. Pidätetyllä oli DGSN:n 

mukaan myös Marokon passi, jonka hän oli hankkinut käyttämällä väärennettyä Marokon 

henkilötodistusta.21 DGSN:n mukaan mies olisi hankkinut myös henkilötodistuksen 

väärennettyjen asiakirjojen avulla.22 Marokon poliisin mukaan väärennysrinki tuotti 

ulkomaalaisille muun muassa väärennettyjä Marokon syntymätodistuksia, joita oli tarkoitus 

käyttää aidon Marokon passin hakua varten.23 Marokko hyväksyy kaksoiskansalaisuuden.24 

Marokon biometrisen passin hankkimiseen liittyvässä säädöksessä ei ole mainintaa 

aikaisemmasta passista.25  

3. Onko niin että elektroninen henkilöllisyystodistus otettiin käyttöön 1.4.2008 ja se tulee 

esittää passia hakiessa? Millä perusteella tämä elektroninen henkilöllisyystodistus 

myönnetään? Jos henkilöllä on ennestään Marokon passi, miten se vaikuttaa elektronisen 

henkilöllisyystodistuksen myöntämiseen? 

Vanhoja henkilökortteja sai alkaa vaihtamaan uuteen elektroniseen henkilökorttiin 

säädöksen (Décret) 2-06-478 (25.12.2007) 13 artiklan mukaan 1.4.2008 lähtien eli käytännössä 

elektroninen henkilökortti tuli tuolloin käyttöön.26   

Marokon virallisesta lehdestä löytyy elektronista henkilökorttia27 koskeva kuninkaallinen 

säädös (Dahir) 1-07-149 (30.11.2007)28, jonka 1 artiklan mukaan kansallinen elektroninen 

henkilökortti tulee olla kaikilla 18 vuotta täyttäneillä marokkolaisilla.29  

                                                   
20 VOA/ Reuters 13.12.2019.  
21 BBC 26.8.2019.  
22 L'Economiste 26.8.2019.  
23 Sputnik French News Service 28.10.2020.   
24 CCLEX [päiväämätön].  
25 Bulletin Officiel No 5680, 6.11.2008, s. 1407.  
26 Bulletin Officiel No 5591, 31.12.2007, s. 1820; Säädös löytyy myös Marokon oikeusministeriön 

sivulta:https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/civil/carte%20nationale%20d%2

0identite%20electronique-decret-.htm; L’économiste.com/ Hassan EL ARIF 3.5.2018; Le 

Reporter 20.6.2020.  
27 Carte nationale d'identité éléctronique (lyhennyksiä CNIE ja CIN).  
28 Bulletin Officiel No 5584, 6.12.2007, s. 1356–1357; myös sisäministeriön sivuilla: 

https://www.passeport.ma/Home/Reglementation ja Juris Maroc - foorumilla:  

https://www.passeport.ma/PDF/CNIE/fran%C3%A7ais/CNIE_dahir.pdf (käyty 30.12.2020) 
29 Bulletin Officiel No 5584, 6.12.2007, s. 1356–1357.  

https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/civil/carte%20nationale%20d%20identite%20electronique-decret-.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/civil/carte%20nationale%20d%20identite%20electronique-decret-.htm
https://www.passeport.ma/Home/Reglementation
https://www.passeport.ma/PDF/CNIE/fran%C3%A7ais/CNIE_dahir.pdf
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Marokon säädöksen (Décret) 2-08-310 (23.10.2008) 4 ja 8 artiklojen mukaan henkilökortti on 

edellytys Marokon biometrisen passin hakemiselle, ja biometrisesta passista löytyy 

henkilökortin numero.30  

Säädöksen 2-06-478 (25.12.2007) 2 artiklan mukaan ensimmäistä elektronista henkilökorttia 

haettaessa hakemukseen tulee liittää:  

 Perhekirjan asianomaisen sivun kopio sekä perhekirjaa koskeva esittely (avec 

présentation de ce livret) tai siviilisäätytodistus (ote väestötietojärjestelmästä) tai 

syntymätodistus. Kaksi viimemainittua asiakirjaa saavat olla enintään kolme kuukautta 

vanhoja 

 Marokon kansalaisuuden saaneiden ulkomaalaisten kohdalla kopio tai oikeaksi 

todistettu jäljennös Marokon kansalaisuuden myöntävästä asiakirjasta  

 Jos on epäilystä hakijan kansalaisuudesta, vuoden 1958 kansalaisuuslain 

(kuninkaallinen säädös No 1-58-250, 6.9.195831) 33 artiklan mukaan myönnetty 

kansalaisuustodistus  

 Alueella toimivaltaisen kansallisen turvallisuuden viranomaisen tai santarmin, tai niiden 

puuttuessa paikallisen hallintoviranomaisen myöntämä todistus oleskelusta (certificat 

de résidence) 

 Neljä viimeaikaista värillistä kasvovalokuvaa, 3.5 cm x 4.5 cm, valkoisella taustalla, 

ilman tummia laseja ja siten, että kasvoja ja korvia ei ole peitetty 

 Voimassa olevan lain mukaiset leimaveromerkit 

Passia ei mainita edellytyksenä elektronisen henkilökortin hakemiselle. Säädöksen 9 artiklan 

mukaan ulkomailla asuvan marokkolaisen tulee liittää hakemukseen Marokon 

konsuliviranomaisten myöntämä todistus, jossa on hakijan osoite ja tapauksesta riippuen 

artikloissa 2–7 mainittuja asiakirjoja, todistusta oleskelusta (certificat de résidence) lukuun 

ottamatta.32  

4. Voiko henkilötodistuksen sisältämiin tietoihin liittyä epävarmuustekijöitä? 

Kyllä. Kuten edeltä käy ilmi, henkilökortin hankkiminen on ollut perinteisesti vaikea, 

pitkäaikainen ja byrokraattinen prosessi, ja asiakirjan myöntämisprosessiin on liittynyt 

korruptiota ja lahjuksia.33 Esimerkiksi Marokon tiedustelupalvelu DGSN kertoo tapauksesta, 

jossa henkilö olisi hankkinut henkilötodistuksen väärennettyjen asiakirjojen avulla.34 Lisäksi 

rikolliset ovat myyneet väärennettyjä henkilökortteja suureen hintaan.35 Edellä esitetystä 

päätellen tällainen toiminta on ollut eri asiakirjojen kohdalla laajamittaista.     
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https://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/155163.htm
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Tietoja vastauksesta 

Kyselyvastaus on laadittu noudattaen Euroopan unionin yhteisiä suuntaviivoja 

lähtömaatiedon tuottamisesta (2008). Vastaus perustuu huolellisesti valittuihin lähteisiin, joista 

kaikki on listattu vastauksen lähdeluetteloon. Ilmeisiä ja kiistattomia tosiasioita lukuun 

ottamatta kaikki esitetty tieto on tarkastettu useammasta lähteestä, ellei muuta erikseen 

mainita. Vastauksessa esitetyt tiedot on hankittu, arvioitu ja käsitelty huolellisesti, vastausajan 

ollessa rajattu. Vastaus ei kuitenkaan pyri olemaan kaikenkattava, eikä sitä tule pitää 

yksinään minkään oleskeluluvan, pakolaisaseman tai turvapaikkahakemuksen perusteena. 

Vaikka jotain tapahtumaa, henkilöä tai organisaatiota ei olisi mainittu vastauksessa, se ei 

tarkoita, etteikö kyseistä tapahtumaa olisi tapahtunut tai kyseistä henkilöä tai organisaatiota 

olisi olemassa. Vastaus ei välttämättä edusta Maahanmuuttoviraston virallista kantaa, eikä se 

ole poliittinen kannanotto tai oikeudellinen arvio. 
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stated otherwise. The information provided has been researched, evaluated and processed 
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with utmost care within a limited time frame. However, this document does not pretend to 

be exhaustive. Neither is this document conclusive as to the merit of any particular claim to a 

residence permit, refugee status, or asylum. If a certain event, person or organization is not 

mentioned in the document, this does not mean that the event has not taken place or that 

the person or organization does not exist. The information in the document does not 

necessarily reflect the opinion of the authority and makes no political or judicial statement 

whatsoever. 

 


