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• Mister man retten til alders- eller enkepensjon dersom en sier fra seg sitt kroatiske 
statsborgerskap?  

Pensjonsrettigheter i Kroatia 
En person som sier fra seg sitt kroatiske statsborgerskap, er fortsatt berettiget til å motta 
opptjent kroatisk pensjon. Vedkommende mister altså ikke retten til alders- eller enkepensjon 
ved å bosette seg utenlands og endre statsborgerskap. 

Ansvarlig for utenlandssaker i det kroatiske pensjonsfondet (Hrvatski zavod za mirovinsko 
osiguranje / Kroatias pensjonsforsikringsinstitutt) har bekreftet dette gjennom Den norske 
ambassaden i Zagreb (e-post mars 2014), som skriver følgende: 

The right to receive a pension will stay as it was before renunciation of Croatian 
citizenship. No special legal conditions apply, regardless to Nationality of the insured 
person. The person will remain eligible to receive a pension as any other Croatian 
citizen. 

Ambassaden forklarer videre i sin kommunikasjon med Landinfo, at det i den kroatiske 
pensjonsloven (2013) ikke finnes en bestemt paragraf som regulerer dette forholdet, men at  

General principle with law(s) is that things are allowed if they are not 
prohibited/forbidden by some law (article). In this case, there is no article of Law 
which makes a difference between person who is Croatian Citizen and who revoked 
from Croatian Citizenship after he has acquired pension rights (Den norske 
ambassaden i Zagreb, e-post mars 2014). 

Landinfo viser ellers til at amerikanske myndigheter i rapporten Social Security Programs 
Throughout the World – Croatia (U.S. Social Security Administration 2012) gir en utførlig 
beskrivelse av det kroatiske pensjonssystemet. Bestemmelser knyttet til pensjon og 
pensjonsforsikringer kan også gjenfinnes i den kroatiske pensjonsloven (Pensjonsloven 2013). 
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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 bakgrunns-
informasjon.    

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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