
 
 

Respons 

Serbia: Statsborgerskap og jordbrukseiendom  
 

• Tap av jordbrukseiendom ved løsning fra serbiske statsborgerskap  

 

Den norske ambassaden i Beograd (e-post av 16. juni 2016) har innhentet informasjon fra det 
serbiske justisdepartement om den serbiske loven om landbruksjord. Loven ble vedtatt 14. juli 
2006 og trådte i kraft 27. juli 2006 (Ambassaden i Beograd, e-post av 27. juli 2016).1  

Loven forbyr eksplisitt utenlandske statsborgere å eie landbruksjord. I tilfeller der en person 
mister sitt serbiske statsborgerskap, skal denne etter loven orientere det kompetente serbiske 
organet, som skal konfiskere landbruksjorden til fordel for staten. Loven gir ingen anvisninger 
om hvordan en slik prosess skal foregå.  

Siden den gjeldende loven trådte i kraft, finnes ingen eksempler der staten faktisk har 
konfiskert landbruksjord, og en person kan fritt disponere, og til og med selge jorden, også 
etter tapt statsborgerskap. Det er imidlertid mulig at det kan oppstå problemer i forbindelse 
med arveoppgjør, men det serbiske justisdepartementet kjente ikke til noen saker der dette 
faktisk har vært et problem. 

 

 

Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om 
samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) 
og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både 
skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for 
landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og 
er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og 

1 Loven (Zakon o Poljoprivrednom Zemljištu) gjenfinnes på hjemmesiden til Serbias nasjonalforsamling 
http://www.parlament.rs/akti/doneti-zakoni/u-sazivu-od-27-januara-2004.1035.html [lastet ned 27. juli 2016] 
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kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt 
syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller 
ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 

Referanser 
 
Muntlige kilder 

• Den norske ambassaden i Beograd. E-post av 16. juni 2016. 

•  Den norske ambassaden i Beograd. E-post av 27. juli 2016. 
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Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med 
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er 
hjemlet i lov. 
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