
 

Respons Venezuela: Om mulig tap av rettigheter ved løsning fra venezuelansk statsborgerskap 

LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO 31. MAI 2017 1 

 

 

 

Respons 

Venezuela: Om mulig tap av rettigheter ved løsning fra 
venezuelansk statsborgerskap  

 

 Godtar Venezuela dobbelt statsborgerskap? 

 Medfører løsning fra venezuelansk statsborgerskap tap av retten til å eie eiendom, 
pensjonsutbetaling og arv i Venezuela? 

Kort om kilden som har blitt konsultert  

Landinfo har gjennom den norske ambassaden i Colombia1 vært i kontakt med en advokat i 
Venezuela for å få svar på spørsmål knyttet til statsborgerskap. Landinfo anser denne kilden for 
å ha sikker og god kunnskap om forholdet, og har derfor ikke konsultert andre kilder. 

Dobbelt statsborgerskap 

Venezuela godtar dobbelt statsborgerskap. Artikkel 6 i den venezuelanske 
statsborgerskapsloven sier at en venezuelansk borger ikke mister statsborgerskapet selv om han 
erverver et nytt, med mindre personen løser seg fra sitt venezuelanske statsborgerskap. Praksis 
ifølge loven bekreftes av en advokat fra Venezuela. Ifølge artikkel 16 i statsborgerloven kan en 
person med venezuelansk statsborgerskap som løser seg fra statsborgerskapet, få det tilbake 
hvis han bosetter seg i landet i minst to år (statsborgerloven 2004). 

Ifølge advokaten vil en person som er født som venezuelansk borger aldri tape sin rett til 
statsborgerskap, selv om han rent formelt løser seg fra det (e-post, april 2017). 

Medfører løsning fra venezuelansk statsborgerskap tap av rettigheter til å eie eiendom, 
pensjonsutbetaling og arv i Venezuela? 

Ifølge ovennevnte advokat vil en venezuelaner som blir borger av et annet land og som har løst 
seg fra sitt venezuelanske statsborgerskap, ikke miste rettighetene til eiendom i Venezuela. 
Heller ikke retten til pensjonsutbetaling fra Venezuela blir påvirket av at en person har løst seg 
fra sitt venezuelanske statsborgerskap. Advokaten tilføyer at det er noen rent administrative 
                                                 
1 Norge har ingen ambassade i Venezuela. Landet er dekket av den norske ambassaden i Bogotá, Colombia.  
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skritt som må tas for at personen skal få utbetalt sin pensjon, og som vil kunne forsinke 
prosessen, men ingenting annet. En person som har løst seg fra sitt venezuelanske 
statsborgerskap mister heller ikke retten til arv (advokat fra Venezuela, e-postkorrespondanse 
mars og april 2017).  

 

 

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. 

Referanser 
Skriftlige kilder 

 [Statsborgerskapsloven] (2004, 1. juli). Ley de Nacionalidad y Ciudadanía.. Tilgjengelig via Refworld. 
http://www.refworld.org/country,,,LEGISLATION,VEN,,4108c5f24,0.html [lastet ned 24. mai 2017) 

 
Muntlige kilder 

 Advokat fra Venezuela. E-postkorrespondanse gjennom den norske ambassaden i Bogotá 14. mars og 
11. april 2017. 
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