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Respons 

Kirgisistan: Løsning fra kirgisisk statsborgerskap 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Hva er prosedyrene for løsning fra kirgisisk statsborgerskap? 

• Hva er gebyret for løsning fra kirgisisk statsborgerskap? 

• Hva slags dokumenter må leveres inn ved fremsettelse av søknad om løsning? 

• Hva er behandlingstiden for søknad om løsning? 

Loven om statsborgerskap 
Kirgisistan har fikk ny statsborgerlov i mai 2007. Denne trådte i kraft 1. juni 2007. 
Spørsmålene rundt løsning og tap av statsborgerskap blir regulert i bestemmelsene i kapittel 3, 
§§ 23-26. 

Chapter 3 

Termination of the Kyrgyz Republic citizenship 

Article 23. Grounds for termination of the Kyrgyz Republic citizenship 

Citizenship of the Kyrgyz Republic shall be terminated as a result of: 

1) quitting the citizenship of he Kyrgyz Republic; 

2) loss of citizenship of the Kyrgyz Republic; 

3) on other grounds envisioned by this Law, which became effective in accordance 
with the procedure set forth by international agreements, of which the Kyrgyz 
Republic is a part.  

Article 24. Quitting citizenship of the Kyrgyz Republic 

1. Quitting the citizenship of the Kyrgyz Republic by a person residing on the territory 
of the Kyrgyz Republic shall be made based on a voluntary expression of will of such a 
person in accordance with the procedure, except for cases envisioned by Article 26 of 
this Law. 
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2. Quitting the citizenship of the Kyrgyz Republic by a person residing on the territory 
of a foreign state shall be made based on a voluntary expression of will of such a 
person in a simplified manner, except for cases envisioned by Article 25 of this Law. 

3. Quitting the citizenship of the Kyrgyz Republic by a child, one parent of who has the 
citizenship of the Kyrgyz Republic and the other parent of who is a foreign citizen, or 
the only parent of who is a foreign citizen, shall be made in a simplified manner, based 
on the petition of both parents or based on the petition of the only parent. 

Article 25. Grounds for refusal in quitting the citizenship of the Kyrgyz Republic 

Quitting the citizenship of the Kyrgyz Republic shall not be allowed if the citizen of the 
Kyrgyz Republic: 

1) has unfulfilled obligations before the state or property obligations, with which 
interests of legal entities and individuals on the territory of the Kyrgyz Republic are 
related; 

2) is attracted by law-enforcement agencies of the Kyrgyz Republic as an accused on a 
criminal case in relation to who a legally enforceable and implementable court 
sentence exists.  

Article 26. Loss of citizenship of the Kyrgyz Republic 

Citizenship of the Kyrgyz Republic shall be lost: 

1) as a result of the person's military service or investigation enlistment in a foreign 
state except for cases envisioned by legally effective interstate agreements and Article 
25 of this Law; 

2) if the citizenship of the Kyrgyz Republic was obtained as a result of intentionally 
false information or false documents. 

Prosedyre 
Når en borger av Kirgisistan skal søke om løsning fra hjemlandets statsborgerskap, må 
han/hun henvende seg til Kirgisistans ambassade i Berlin for å fremsette en søknad. Følgende 
dokumenter må fremlegges i forbindelse med løsningsprosedyren: 

- Søknadsskjema rettet til presidenten i landet. 

- En kopi av vedtak der det bekreftes at personen har ervervet statsborgerskap i et annet 
land. 

- Kopi av gyldig kirgisisk pass innstemplet gyldig registrering ved ambassaden, samt 
utregistrering fra hjemlandet. 

- Kopi av fødselsattest. 

- Kopi av vigselsattest, skilsmisseattest, dødsattest for ektefellen eller et dokument som 
bekrefter at ektefellen er savnet. 

- Dokument fra kirgisiske skattemyndigheter som bekrefter at man ikke har utestående 
restskatt. 

- Redegjørelse for hva man beskjeftiger seg med i Norge, adresseopplysninger i Norge 
samt nasjonalitet for eventuell utenlandsk ektefelle. 



 

Respons Kirgisistan: Løsning fra kirgisisk statsborgerskap 

LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO 9. FEBRUAR 2010 3 

 

- Personlig erklæring på at man ikke har noe uoppgjort i hjemlandet (som gjelder 
underholdsbidrag, eiendom, osv.). 

- 3 bilder. 

- Bekreftelse på at søknadsgebyret er betalt. 

- 2 frankerte returkonvolutter. 

Dersom søkers mindreårige barn omfattes av søknaden om løsning, må det i tillegg 
fremlegges følgende: 

- Fødselsattest for barnet. 

- Skriftlig, notarialbekreftet samtykke fra den andre av barnets foreldre for løsning fra 
kirgisisk statsborgerskap. 

- Skriftlig, notarialbekreftet samtykke fra barnet, dersom det er mellom 14 og 18 år 
gammelt. 

Alle norske dokumenter som følger søknaden om løsning (vedtak om statsborgerskap, to 
whom it may concern, eventuelle vigselsattester eller fødselsattester) må fremlegges med 
godkjent oversettelse. 

Løsningsgebyret utgjør 300 euro. 

Søknaden om løsning fremsettes ved personlig oppmøte ved ambassaden. 

Passet innleveres ikke ambassaden i forbindelse med søknaden om løsning, men først etter at 
løsningen er gjennomført. 

Saksbehandlingstiden for søknaden om løsning opplyses til å ligge på ett år. I unntakstilfeller 
kan prosessen fremskyndes. 

 

 

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 
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