
 
 

Respons 

Serbia: Løsning fra serbisk statsborgerskap 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Hvilke krav stilles til løsning fra serbisk statsborgerskap?  

• Kan man søke om løsning fra serbisk statsborgerskap ved serbiske ambassader?  

Løsning fra serbisk statsborgerskap 
Løsning fra serbisk statsborgerskap reguleres av statsborgerskapsloven (2008)1, artiklene 27-
45. 

Ifølge artikkel 28 i statsborgerskapsloven (2008) kan en person, etter søknad, løses fra sitt 
serbiske statsborgerskap dersom følgende vilkår er oppfylt:  

• at personen er over 18 år 

• at det ikke foreligger hindringer knyttet til militærtjeneste2 

• at det ikke hefter skatteforpliktelser eller andre juridiske forpliktelse ved personen 

• at personen har oppfylt sine juridiske forpliktelser knyttet til eiendomsforhold mellom 
seg og sin ektefelle og mellom seg og sine barn i Serbia 

• at personen ikke er siktet eller under etterforskning for kriminelle handlinger, eller at 
personen har sonet sin dom dersom han/hun har blitt idømt fengselsstraff 

                                                 
1Årstallshenvisningen her viser til publiseringsåret for denne utgaven av statsborgerskapsloven. 
Statsborgerskapsloven ble vedtatt og trådte i kraft i 2004. I 2007 ble det vedtatt tilleggslover (Law on 
Amendments and Modifications of the Law on Citizenship of the Republic of Serbia, 2007), grunnet et behov 
om harmonisering med den nye grunnloven i Serbia. Endringene som fulgte var i all hovedsak knyttet til 
oppløsningen av unionen Serbia og Montenegro, slik at henvisningen til ”Serbia og Montenegro” skulle bli 
erstattet med ”Republikken Serbia”. Det ble imidlertid også vedtatt enkelte større endringer, eksempelvis 
gjeldene artiklene 23 og 52 (Rava 2013, s. 11).  
2 Tidligere kunne vilkåret knyttet til militærtjenesten medføre vanskeligheter for enkelte som søkte om løsning. 
Problemstillingen fremstår ikke lenger som relevant, siden allmenn verneplikt i Serbia opphørte i 2011 (Rava 
2013, s. 15).  
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• at personen har ervervet nytt statsborgerskap eller kan dokumentere en forestående 
innvilgelse av nytt statsborgerskap  

I henhold til artikkel 29 i statsborgerskapsloven (2008) kan man av sikkerhets- eller 
forsvarsmessige årsaker få avslag på søknad om løsning fra statsborgerskap. Videre kan man 
få avslag dersom Serbias økonomiske interesser tilsier dette.  

Artikkel 30 i statsborgerskapsloven (2008) regulerer løsning fra statsborgerskap for barn. 
Barn under 18 år vil følge foreldrenes søknad. Det er imidlertid påkrevd at den andre 
forelderen samtykker. Dersom barnet er over 14 år, må også barnets samtykke foreligge.  

Ved skilsmisse, er det kun den forelderen som er tildelt omsorgsretten for barnet ved 
domstolsavsigelse som kan søke om løsning fra statsborgerskap på vegne av barnet. Dersom 
den andre forelderen nekter å samtykke til løsning, bor på ukjent adresse eller har blitt fratatt 
foreldrerett (parental right) til barnet, skal løsning fra statsborgerskap avgjøres av ansvarlig 
formyndermyndighet etter en vurdering av barnets beste (Statsborgerskapsloven 2008, 
artikkel 30).  

Løsning fra statsborgerskap for adoptivbarn følger samme forutsetninger som for biologiske 
barn (Statsborgerskapsloven 2008, artikkel 31).  

Kan man søke om løsning fra statsborgerskap ved serbiske ambassader?  
Søknad om løsning fra statsborgerskap kan fremmes ved den serbiske ambassaden i Oslo. 
Søknaden må leveres ved personlig fremmøte. Søkeren må kunne legitimere seg enten med 
pass eller ID-kort. Det kreves at identifikasjonsdokumentet inneholder bilde, men det er ikke 
påkrevd at dokumentet fortsatt er gyldig. Søknaden må signeres ved ambassaden. Søknaden 
må vedlegges serbisk statsborgerskapsbevis og fødselsattest, hvis utdrag/utskrift ikke skal 
være eldre enn ett år ved fremleggelse av søknaden, samt dokumentasjon/bekreftelse på 
engelsk om forhåndstilsagn på innvilgelse av norsk statsborgerskap (Republikken Serbias 
ambassade i Norge, telefonsamtale mars 2013).  

Dersom personen ikke er i besittelse av serbisk statsborgerskapsbevis eller fødselsattest, kan 
vedkommende søke om dette ved den serbiske ambassaden i Oslo (Republikken Serbias 
ambassade i Norge, telefonsamtale mars 2013).3  

Søknad om løsning fra serbisk statsborgerskap vil bli sendt til Beograd for behandling av 
ansvarlig myndighet.  Prosessen er tidkrevende og kan ta opp til ett år. Det koster 3735 NOK 
å bli løst fra serbisk statsborgerskap (Republikken Serbias ambassade i Norge, telefonsamtale 
mars 2013). 

 
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å 
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser 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.  

                                                 
3 For mer informasjon om utstedelse av statsborgerskapsbevis og fødselsattest, se Landinfos temanotat Serbia: 
Reise-, ID- og underlagsdokumenter (2012).  
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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, og 
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor 
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde 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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