
 
 

Respons 

Sri Lanka: Tap av statsborgerskap og dobbelt 
statsborgerskap 

 

• Erverv av annet statsborgerskap  

• Dobbelt statsborgerskap  

Tap av statsborgerskap og dobbelt statsborgerskap 
Hovedregelen i den srilankiske statsborgerloven er klar: En srilankisk borger som erverver et 
annet statsborgerskap, taper automatisk sitt srilankiske statsborgerskap.  

Loven åpner imidlertid både for at det kan søkes om bevaring av det srilankiske 
statsborgerskapet (Retention of Citizenship) og for gjenopptakelse av statsborgerskap 
(Resumption of Citizenship) etter å ha tapt det i forbindelse med erverv av annet 
statsborgerskap.  

Nye prosedyreregler 
Fra slutten av 2011 og frem til 31. desember 2014 var det ikke mulig å søke om dobbelt 
statsborgerskap. I slutten av 2014 åpnet myndighetene igjen for søknader om dobbelt 
statsborgerskap og introduserte samtidig nye prosedyreregler (Ministry of Defence 2014). 

Den tidligere prosedyren for tildeling av dobbelt statsborgerskap var å innvilge fem års 
oppholdstillatelse og så – etter fem år – gi statsborgerskap. Den nye prosedyren er å innvilge 
dobbelt statsborgerskap umiddelbart. Ifølge de nye retningslinjene skal alle søkere intervjues 
personlig, hvilket ikke var tilfellet ved den gamle ordningen (Ministry of Defence 2014).  

Mens man tidligere måtte søke fra Sri Lanka, kan søknad om dobbel statsborgerskap nå 
fremmes ved enkelte srilankiske diplomatiske stasjoner. Ifølge avisa Daily Mirror må søkeren 
bo i ett av ni land: USA, Canada, Australia, New Zealand, Storbritannia, Frankrike, Sverige, 
Sveits eller Italia. Disse landene er, ifølge avisartikkelen, de eneste landene som har 
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samtykket til at landets borgere har dobbelt statsborgerskap med Sri Lanka (Daily Mirror 
2015).1   

Etter mottatt søknad, vurderer et spesielt utvalg/komite søkerens hensikt (suitability of the 
applicant) og sjekker ektheten av vedlagt dokumentasjon. Etter en anbefaling fra utvalget, kan 
søkeren bli innkalt til intervju. Utvalget gir deretter sin anbefaling, som må godkjennes av 
presidenten for utvalget, det vil si forsvarsministeren, før dobbelt statsborgerskap kan 
innvilges (Ministry of Defence 2014). 

Søknad om dobbelt statsborgerskap 
Ifølge Department of Immigration and Emigration (u.å.) kan følgende personer søke om 
dobbelt statsborgerskap:  

A person whose citizenship of Sri Lanka has ceased under sections 19, 20 or 21 of the 
Citizenship Act No. 18 of 1948 or a person whose citizenship of Sri Lanka is likely to 
cease. 

1. Resumption - Section 19(2) of the said Act makes provisions in respect of a 
person whose citizenship of Sri Lanka has ceased due to obtaining of 
citizenship in another country and who thereafter desires to resume the status 
of a citizen of Sri Lanka. 

Or 
2. Retention - Section 19(3) of the said Act makes provisions in respect of a 

person who is having a desire to obtain citizenship in another country, while 
intends to retain the citizenship of Sri Lanka. 

Kriterier for innvilgelse 
I henhold til den srilankiske ambassaden i Washington D.C. (2015) kan søkere som oppfyller 
ett av de følgende kriteriene, innvilges dobbelt statsborgerskap:   

• Søkeren er over 55 år. 
 

• Søkeren har de ønskede akademiske eller faglige kvalifikasjoner (minimum one year 
diploma of higher or any professional qualification). 
 

• Søkeren eier fast eiendom i Sri Lanka med en verdi på 2,5 millioner Rs eller mer. 
 

• Søkeren har innskudd på 2,5 millioner Rs eller mer i en kommersiell bank godkjent av 
sentralbanken (Central Bank of Sri Lanka) for en treårsperiode eller mer.  
 

• Søkeren har innskudd på 25 000 amerikanske dollar eller mer, i en treårsperiode eller 
mer, i NRFC/RFC/SFIDA Accounts, i kommersielle banker godkjent av sentralbanken. 

1 En annen avisartikkel opplyste i januar 2015 at det skulle være mulig å søke om dobbelt statsborgerskap fra ti 
land: USA, Canada, Sveits, Frankrike, Tyskland, New Zealand, Australia, Norge, Sverige og Italia (Irshad 2015). 
Det foreligger per i dag ingen informasjon om søknad om dobbelt statsborgerskap på hjemmesidene til Sri 
Lankas ambassade i Oslo.   
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• Søkeren har investert 25 000 amerikanske dollar over en treårsperiode i 

statsobligasjoner (Treasury bonds) eller Security Investment Accounts. 

Søkerens ektefelle og/eller ugift barn under 22 år kan søke samtidig. Bestemmelsen er 
begrenset til å gjelde personer hvis statsborgerskap har opphørt etter art. 19, 20 eller 21 i 
statsborgerskapsloven eller hvis statsborgerskapet er sannsynlig å opphøre.  

Gebyr for søker er 250 000 Rs, for ektefelle av søker 50 000 Rs og for barn under 22 år (ikke 
gift) 50 000 Rs (Department of Immigration and Emigration 2015).    

 

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 har behov for kunnskap om. Landinfos 
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er 
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. 
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt 
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite 
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 omtales. 
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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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