Respons
Kosovo: Løsning fra statsborgerskap
Problemstilling/spørsmål:


Kan søknad om løsning fra statsborgerskap fremmes gjennom Kosovos ambassade i
Stockholm?

Den ansvarlige diplomaten ved Kosovos ambassade i Stockholm, konsulærseksjonen, har den
24. juli 2013 opplyst at det allerede fra juni 2010 har vært mulig for borgere av Kosovo bosatt
i Norge å fremme søknad om løsning fra statsborgerskap ved Kosovos ambassade i
Stockholm (Kosovos ambassade i Stockholm, telefonsamtale 24. juli 2013).
Muligheten for å fremme søknad om løsning ved Kosovos diplomatiske stasjoner er i samsvar
med reglene i Kosovos statsborgerskapslov artikkel. 23.3 (Statsborgerskapsloven 2008). Dette
er også i samsvar med Administrative Instruction No. 04/2009 On Deprivation Procedure of
citizenship of Kosovo, artikkel 7.1, gitt av Kosovos Innenriksdepartement. Denne instruksen
trådte i kraft 3. mars 2009 (Landinfo 2009, s 2).
Ambassaden i Stockholm opplyste at det kreves personlig fremmøte for å fremme søknad om
løsning. Nødvendige dokumenter må fremlegges i samsvar med nevnte instruks (Kosovos
ambassade i Stockholm, telefonsamtale 24. juli 2013). 1 Landinfo forstod ambassaden dit hen
at timeavtale var påkrevd.
Søknadene sendes fra ambassaden til Innenriksdepartementet i Pristina for behandling.
Behandlingen av søknadene skal, etter det opplyste, ta mellom to til tre måneder. Søkerne får
de endelige beslutningene tilsendt via rekommandert post fra ambassaden i Stockholm. Det er
altså ikke påkrevd med personlig oppmøte for å hente beslutningene om løsning (Kosovos
ambassade i Stockholm, telefonsamtale 24. juli 2013).
Ambassaden opplyste at de har mottatt mange søknader om løsning fra borgere av Kosovo
bosatt i Norge. Til tross for omfattende krav om dokumentasjon opplyste ambassaden at
søkerne som ønsket løsning, hadde klart å fremlegge nødvendig dokumentasjon (Kosovos
ambassade i Stockholm, telefonsamtale 24. juli 2013). Landinfo antar at noen av søkerne kan
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ha fått hjelp av familiemedlemmer i Kosovo for å fremskaffe den nødvendige
dokumentasjonen.
Når det gjelder nærmere informasjon omkring kravene til dokumentasjon, vises det til
Landinfos respons (2009, s. 2).
Ambassaden opplyste for øvrig at tilsvarende rutiner som gjelder ved ambassaden i
Stockholm for søknader om løsning, også vil gjelde ved andre av Kosovos utenriksstasjoner
som er fullt operative. Det gjøres her likevel oppmerksom på at informasjon på de
engelskspråklige hjemmesidene til Kosovos ambassader både i Stockholm, London og Berlin
feilaktig har informasjon om at dette ikke er mulig. 2
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.
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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Ifølge Kosovos ambassade i Stockholm blir disse sidene drevet av Utenriksdepartementet i Pristina.
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