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Respons 

Kosovo: Løsning fra statsborgerskap  
 

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

Rettslig grunnlag  

Kosovos statsborgerskapslov av 2013 åpner for løsning fra Kosovos statsborgerskap 
(Statsborgerskapsloven 2013, art. 20-21). Løsning er nærmere regulert i forskriften 
Administrative Instruction No. 26/2013 On the Procedure of Loss of Citizenship by Release 
from Citizenship, som trådte i kraft 11. desember 2013.  

Fremme søknad   

Kosovos ambassade i Stockholm har bekreftet at det er mulig for borgere av Kosovo bosatt i 
Norge å fremme søknad om løsning fra statsborgerskap ved Kosovos ambassade i Stockholm 
(Kosovos ambassade i Stockholm, e-post oktober 2017). Det har vært mulig å søke om løsning 
fra statsborgerskap ved ambassaden siden juni 2010 (Kosovo ambassade i Stockholm, 
telefonsamtale juli 2013). 

Ambassaden gir på hjemmesiden informasjon om løsning fra statsborgerskap. Det opplyses 
blant annet om at det kreves personlig fremmøte for å fremme søknad om løsning (Kosovos 
ambassade i Stockholm u.å.a). Ambassaden har ellers opplyst at timeavtale er påkrevd 
(Kosovos ambassade i Stockholm, e-post oktober 2017). 

Dokumentasjon   

På ambassadens hjemmeside gis det videre opplysninger om hvilke dokumenter som må 
fremlegges i samsvar med nevnte instruks. Ingen dokumenter må være eldre enn fire måneder 
(Kosovos ambassade i Stockholm u.å.a).  
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Når det gjelder nærmere informasjon omkring kravene til dokumentasjon, vises det til den 
nevnte instruksen.1  

Ambassaden har mottatt mange søknader om løsning fra borgere av Kosovo bosatt i Norge.  Til 
tross for omfattende krav om dokumentasjon, opplyser ambassaden at søkere som har ønsket 
løsning, har klart å fremlegge nødvendig dokumentasjon (Kosovos ambassade i Stockholm, 
telefonsamtale juli 2013; e-post oktober 2017). Landinfo antar at noen av søkerne kan ha fått 
hjelp av familiemedlemmer i Kosovo med å fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen.  

Søknad om løsning sendes til Innenriksdepartementet i Pristina for behandling. Behandlingen 
av søknaden skal ta to til tre måneder (Kosovos ambassade i Stockholm u.å.a). Søkeren får den 
endelige beslutningen om løsning tilsendt per post fra ambassaden i Stockholm (Kosovos 
ambassade i Stockholm, e-post oktober 2017). Det er altså ikke påkrevd med personlig oppmøte 
for å hente beslutningen om løsning. 

Gebyret for en beslutning om løsning fra statsborgerskap er p.t. 600 euro for voksne og 300 
euro for barn (Kosovos ambassade i Stockholm u.å.b). 

 

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 
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. 
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1 Alle forskrifter vedtatt av myndighetene i Kosovo, Administrative Instructions, er originalt skrevet på albansk, 
serbisk og engelsk.  
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