Respons
Tadsjikistan: Statsborgerskap
Problemstilling/spørsmål:
•

Er det slik at tadsjikiske borgere som har vært ute av landet mer enn fem år mister sitt
statsborgerskap? Praktiseres denne regelen i tadsjikisk statsborgerlov?

Ifølge tadsjikisk statsborgerlov av 1995 (Nationality Law) § 29 b vil en borger som har vært
ute av landet i mer enn fem år og som ikke har registrert seg på tadsjikisk utenriksstasjon i
denne perioden uten lovlig grunn, miste sitt statsborgerskap.
Article 29. Forfeiting of the Republic of Tajikistan nationality
Nationality of the Republic of Tajikistan shall be forfeited:
a) as a consequence of enlisting a person in the army, security service, the police,
justice branches or in other state or government bodies of a foreign state;
b) if a person - resident abroad has not been registered in a consulate without valid
reasons by his fault within five years.
Forfeiting of the Republic of Tajikistan nationality shall come into force as from the
registration of the fact by the competent authorities.
En internasjonal organisasjon i Dusjanbe (e-post, mai 2010) opplyser at § 29 i ovennevnte lov
ikke praktiseres bredt i Tadsjikistan. Det finnes ikke noe system i Tadsjikistan som følger opp
denne typen forhold som skjer utenfor landet. Det eksisterer heller ingen statistikk over antall
personer som eventuelt har mistet sitt statsborgerskap.
Organisasjonen opplyser videre at i Tadsjikistan er Migrasjonstjenesten underlagt
Innenriksministeriet og Migrasjonstjenesten har en egen statsborgerskapsenhet. Denne
enheten kan ta en beslutning om tap av statsborgerskap i henhold til § 29 hvis noen selv
henvender seg til enheten. Etter å ha studert den enkelte sak kan enheten ta sin beslutning.
Ovennevnte organisasjon har vært i kontakt med den juridiske avdelingen i
Migrasjonstjenesten og ifølge denne avdelingen foregår det samtaler rundt § 29 om tap av
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statsborgerskap. Den juridiske avdelingen opplyser at det drives lobbyvirksomhet for å foreslå
for regjeringen/parlamentet å ekskludere denne paragrafen fra loven. Grunnen til dette skal
være at paragrafen sees på som et brudd med tadsjikiske borgeres rettigheter (Internasjonal
organisasjon i Dusjanbe, e-post mai 2010).

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 politidepartementet 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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