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Respons 

Pakistan: Løsning fra statsborgerskap og informasjon om 

sivilstatus i form av partnerskap eller likekjønnet 

ekteskap 

 

 Kan en søknad om løsning fra pakistansk statsborgerskap fremmes til den pakistanske 

ambassaden i Oslo? Krever pakistanske myndigheter opplysninger om sivilstatus ved 

søknad om løsning? Hvis så, må man fremlegge vigselsattest, eventuelt ektefelles ID?  

 Vil det ha betydning for søknaden hvis søker er homofil og fremlegger vigselsattest 

for likekjønnet ekteskap? Vil denne informasjonen bli offentlig tilgjengelig i Pakistan 

eller få noen konsekvenser for eventuell familie i Pakistan? 

 I 2013 skal Sindh High Court ha offentliggjort navn på pakistanske borgere bosatt i 

Sverige som hadde inngått likekjønnet ekteskap fordi stevneren ønsket at retten skulle 

ta stilling til om likekjønnet ekteskap er lovstridig. Stemmer dette? Har det vært 

lignende saker i Norge? 

Lovverk vedrørende løsning fra pakistansk statsborgerskap 

Pakistansk lovverk åpner for løsning fra pakistansk statsborgerskap. Statsborgerlovens artikkel 

14-A fastslår at voksne («is not a minor») pakistanske borgere som bor utenfor Pakistan og har 

blitt borgere av et annet land, eller har fått tilsagn om borgerskap i et annet land, under 

forutsetning av fraskrivelse av det pakistanske statsborgerskapet, «shall cease to be a citizen of 

Pakistan». 

Statsborgerlovens artikkel 14-A slår videre fast at når den som fraskriver seg sitt pakistanske 

statsborgerskap i medhold av bestemmelsen beskrevet overfor er en mann, skal eventuelle barn 

som bor utenfor Pakistan:  

cease to be a citizen of Pakistan: Provided that any such child may, within one year of 

his completing the age of twenty-one years, make a declaration that he wishes to resume 

the citizenship of Pakistan and shall upon the making of such declaration become a 

citizen of Pakistan; and (b) Every such minor child of that person as is residing in 

Pakistan shall continue to be a citizen of Pakistan.  

Landinfo forstår statsborgerlovgivningen i Pakistan slik at en pakistansk borger over 21 år som 

har ervervet annet statsborgerskap på et senere tidspunkt, kan gjenerverve sitt pakistanske 
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statsborgerskap om hun/han frasier seg det det nye statsborgerskapet. Pakistan har ingen avtale 

om dobbelt statsborgerskap med Norge. 

Søknad om løsning fra pakistansk statsborgerskap kan fremsettes ved en pakistansk 

utenriksstasjon, for eksempel den pakistanske ambassaden i Oslo.  

Informasjon om vigsel og ektefelle i erklæring om løsning fra statsborgerskap 

I tilknytning til en søknad om løsning fra statsborgerskap leverer en inn nedenstående erklæring 

som må gis i forbindelse med søknad om løsning fra pakistansk statsborgerskap; kalt 

Declaration of Renunciation of Citizenship under Section 14-A of the Pakistan Citizenship Act 

1951: 

 

(MOFA u.å.) 

Det stilles imidlertid ingen krav om dokumentasjon for vigsel eller for ektefelles identitet i 

instruksjonene til søknadsprosessen om løsning fra det pakistansk statsborgerskap, jf. 

illustrasjon nedenfor.  
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(Embassy of Pakistan u.å.)  

Dokumentasjonen ovenfor viser at pakistanske myndigheter etterspør informasjon om 

sivilstatus, samt navn på eventuell ektefelle, i tilknytning til løsning fra statsborgerskap. 

Dokumentasjonen indikerer imidlertid at informasjonen om en eventuell ektefelle ikke står 

sentralt i forbindelse med søknad om løsning. Søker bes kun å oppgi navnet på en eventuell 

ektefelle. Dokumenter som vigselsattest, kopi av pass eller annen identitetsdokumentasjon på 

ektefelle, etterspørres ikke. 

Informasjon om partnerskap/likekjønnet ekteskap 

I lys av kravene til dokumentasjon, fremstår det som åpenbart at det skal gis opplysninger 

dersom et ekteskap er inngått i Pakistan. Hva gjelder eventuelle ekteskap eller formelle 

arrangementer som ikke anerkjennes som ekteskap av pakistanske myndigheter, er det 

nærliggende å tro at pakistanske myndigheter forstår ekteskapelig status som avgrenset til 

personer av motsatt kjønn. På dette området foreligger det, så langt Landinfo vet, ikke relevant 

landinformasjon. Landinfo mener imidlertid at pakistanske myndigheter ikke kan forvente å få 
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informasjon om en formell avtale (partnerskap eller likekjønnet ekteskap) som myndighetene 

ikke anser for å være et ekteskap. På bakgrunn av den erfaring Landinfo har med pakistanske 

myndigheter, mener vi at spørsmålet om løsning fra et pakistansk statsborgerskap neppe vil bli 

påvirket av søkers eventuelle seksuelle orientering.  

Landinfo har ingen kjennskap til at informasjon om identitet, sivilstatus og nasjonalitet gitt 

pakistanske myndigheter i tilknytning søknader om løsning, har vært misbrukt. Saken som er 

referert fra Sindh High Court, slik Landinfo forstår omtalen av denne i pakistansk presse, dreide 

seg om en anmodning («petition») til pakistanske myndigheter om å treffe tiltak mot en person 

«who has reportedly solemnised gay marriage in Sweden» (Sahoutara 2013). Landinfo har ikke 

kjennskap til om Sindh High court tok stilling til anmodningen. Uavhengig av dette er ikke 

Landinfo kjent med den type saker som er referert fra High Court i Sindh med forbindelse til 

pakistanere bosatt i Norge.  

 

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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