
 

 

Respons 

Montenegro: Dobbelt statsborgerskap 

 

Problemstilling/spørsmål: 

 Er det mulig for borgere av Montenegro å ha dobbelt statsborgerskap?  

Dobbelt statsborgerskap  
 
Montenegro erklærte sin uavhengighet 3. juni 2006. Retten til montenegrinsk statsborgerskap 
er nedfelt i grunnlovens art. 12 (Constitution of Montenegro 2007). I 2008 fikk landet en egen 
statsborgerskapslov (Law on Montenegrin Citizenship 2008), og i juli 2010 vedtok 
parlamentet ”Law on Amendment and Addenda to the 2008 Citizenship Act” (Dzankic 2011).  

Borgere som hadde fått statsborgerskap i Montenegro og i en annen stat (dobbelt 
statsborgerskap) før 3. juni 2006 ble gitt anledning til å beholde begge. Dette er nedfelt i 
loven om implementering av grunnloven i Montenegro (Law on the Implementation of 
Constitution of Montenegro 2007). Lovens art. 12 sier følgende:  

Every citizen of Montenegro who had a citizenship of some other State apart from the 
Montenegrin citizenship, on the day of 3 June 2006, shall have the right to keep the 
Montenegrin citizenship. 

Citizen of Montenegro who obtained some other citizenship after 3 June 2006, shall 
have the right to keep the Montenegrin citizenship until a bilateral agreement is made 
with the State whose citizenship he obtained, but not longer than one year as of the 
day when the Constitution of Montenegro was adopted. 

Dersom en person fikk dobbelt statsborgerskap etter 3. juni 2006, vil Montenegro i 
utgangspunktet kun anerkjenne dette hvis det er med et land som Montenegro har en bilateral 
avtale med. Per i dag gjelder dette kun Makedonia (Dzankic 2010, s. 15-16).  

Til tross for at Montenegro har en restriktiv lovgivning angående dobbelt statsborgerskap, 
åpner allikevel ordlyden i enkelte artikler i statsborgerskapsloven for dette. Erverv av 
montenegrinsk statsborgerskap tilsier, jf. art. 8, at borgeren løses fra sitt tidligere 
statsborgerskap. Borgere som innvilges statsborgerskap jf. art. 10, 11, og 12 blir imidlertid 
ikke pålagt løsning fra sitt opprinnelige statsborgerskap. Dette inkluderer blant annet personer 
som tidligere har utvandret fra landet og som oppfyller kravet om lovlig og sammenhengende 
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opphold i Montenegro i to år (art. 10), ektefelle av montenegrinske borgere som har hatt 
lovlig og sammenhengende bosted i Montenegro i fem år (art. 11), og personer som blir gitt 
statsborgerskap på særskilt grunnlag som er til fordel for staten (art. 12) (Dzankic 2010, s. 20-
22).  

 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet, 
Utlendingsnemnda og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne 
løse sine oppgaver. Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og ikke 
offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder som av 
ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn. 
 
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. 
 
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske 
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler. 
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