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Kasakhstan: Løsning fra kasakhstansk statsborgerskap
Problemstilling/spørsmål:
•

Hva er prosedyrene for løsning fra kasakhstansk statsborgerskap?

•

Hva slags dokumentasjon kreves fremlagt i forbindelse med søknaden om løsning?

•

Hva er gebyret for løsning?

Loven om statsborgerskap

Kasakhstan har en statsborgerlov som trådte i kraft 20. desember 1991. Loven ble senere
oppdatert i presidentens dekreter av 1995 og 2002. Spørsmålene rundt løsning og tap av
statsborgerskap reguleres av bestemmelsene i kapittel 3, §§ 19-21:
Chapter 3. Termination of the citizenship
Article 19. Reasons for termination of the citizenship
The citizenship of the Republic of Kazakhstan is terminated as a result of:
1) withdrawal from the citizenship of the Republic of Kazakhstan;
2) loss of the citizenship of the Republic of Kazakhstan.
Article 20. Withdrawal from the citizenship
Withdrawal from the citizenship of the Republic of Kazakhstan is allowed on the basis
of a petition of a person in the order established by this Law. Withdrawal from the
citizenship of the Republic of Kazakhstan may be refused, if a person who petitions on
withdrawal has not fulfilled obligations before the Republic of Kazakhstan or property
obligations with which are connected material interests of citizens or enterprises,
institutions and organizations, social associations situated in the territory of the
Republic of Kazakhstan.
Withdrawal from the citizenship of the Republic of Kazakhstan is not allowed, if a
person who petitions on withdrawal was instituted criminal proceedings as a
defendant or serves sentence on a forcible verdict of the court, or if withdrawal of a
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person from the citizenship of the Republic of Kazakhstan contradicts the interests of
the state security of the Republic of Kazakhstan.
Withdrawal from the citizenship of the Republic of Kazakhstan see in the Decree of the
President RK of 27.09.96 Article 21 has been amended in accordance with the Decree
of the President RK of 03.10.95; the Law RK No. 322-II of 17.05.02 (see previous
edition)
Article 21. Loss of the citizenship
The citizenship of the Republic of Kazakhstan is lost:
1) as a result of entry of the military service, security service, police, justice
authorities or other bodies of the state authorities and government of the other state
except for cases stipulated by the international treaties of the Republic of Kazakhstan;
2) if the citizenship of the Republic of Kazakhstan is acquired as a result of submission
of false information or faked documents;
3) on the grounds stipulated by the international treaties of the Republic of
Kazakhstan;
4) if a person who permanently resides beyond the boundaries of the Republic of
Kazakhstan was not registered with the consulate without any good reasons during 3
years.
Loss of the citizenship see in the Decree of the President RK of 27.09.96
Heading of Chapter 4 and Article 22 have been amended in accordance with the Law
RK No. 322-II of 17.05.02 (see previous edition)
Loven tillater ikke dobbelt statsborgerskap, og alle personer som får statsborgerskap i et annet
land må løse seg fra sitt kasakhstanske ved å fremme søknad til landets president.
Løsningsprosedyre

Når en person skal søke om løsning fra Kasakhstans statsborgerskap, må vedkommende
personlig henvende seg til hjemlandets ambassade for å fremme søknaden om løsning.
Følgende dokumenter må fremlegges:
-

Original og kopi av søkers pass (utgåtte pass innleveres også, dersom søker er i besittelse
av disse).

-

Erklæring rettet til presidenten i landet der man redegjør for årsakene for løsning fra
Kasakhstans statsborgerskap, 2 eksemplarer.

-

Søknad om løsning utfylt i 2 eksemplarer.

-

CV der man redegjør for hva man har drevet med mens man bodde utenfor Kasakhstan, 2
eksemplarer.

-

Fødselsattest i original og én kopi.

-

Vigselsattest i original og én kopi. Dersom ekteskapet er inngått i Norge, må attesten
være oversatt til kasakhisk eller russisk. Dersom man er skilt eller ektefellen er død, må
relevante dokumenter fremlegges i original og med oversettelse.
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-

Dersom barn under omfattes av søknaden skal fødselsattesten innleveres, både i original
og én kopi, og, dersom det er aktuelt, med oversettelse.

-

Kopi av vedtak om norsk statsborgerskap eller tilsagn, med oversettelse.

-

2 bilder.

-

2 frankerte returkonvolutter.

-

Bekreftelse på innbetalt gebyr 300 €.

Dersom barn mellom 14 og 18 år søker om løsning fra kasakhstansk statsborgerskap alene,
må det leveres inn et notarialbekreftet samtykke fra barnets foreldre. Dersom barnet søker
sammen med én av foreldrene, kreves det samtykke fra den andre.
Behandlingstiden for søknaden anslås ifølge landets ambassade i Berlin til å være 6-10
måneder.
Tap av statsborgerskap i Kasakhstan

§ 21 i den kasakhstanske statsborgerloven tar for seg tap av statsborgerskap. I avsnittet 4, § 21
opplyses det at tapet inntrer automatisk dersom en person har bodd i utlandet i 3 år og har
unnlatt å registrere seg ved ambassaden uten gyldig grunn.
Kasakhstans ambassade i Paris skriver på sin hjemmeside at det er ambassaden som vurderer
om en person kommer under § 20 og dermed må gjennomføre en løsningsprosess, eller om §
21 kommer til anvendelse og statsborgerskap anses for å være automatisk tapt.

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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