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Respons 

Pakistan: Statsborgerskap til barn født i utlandet med 

pakistansk far 

 

 Barn født i utlandet med pakistansk far og ikke-pakistansk mor 

 Dobbelt statsborgerskap 

Statsborgerskap til barn med pakistansk far 

Av artikkel 4 i den pakistanske statsborgerloven av 1951 (Pakistan Citizenship Act 1951) 

fremgår følgende:  

Citizenship by birth 

Every person born in Pakistan after the commencement of this Act shall be a citizen of 

Pakistan by birth.  

Videre sier artikkel 5 følgende om statsborgerskap og avstamning (descent): 

Citizenship by descent  

Subject to the provision of section 3 a person born after the commencement of this Act, 

shall be a citizen of Pakistan by descent if his parent is a citizen of Pakistan at the time 

of his birth.  

Bestemmelsen trekker opp tilfeller som innskrenker retten til statsborgerskap, men disse er ikke 

relevante for tilfeller hvor far er pakistansk født i Pakistan.  

Et barn født i Norge med far som er pakistansk borger etter artikkel 4 i den pakistanske 

statsborgerloven, er pakistansk borger. Loven inneholder ikke bestemmelser som begrenser 

barnets rett på statsborgerskap gjennom far dersom far ikke var gift med mor på 

fødselstidspunktet, eller om barnet ble født i utlandet. Imidlertid fastsettes farskap i Pakistan 

normalt ved fødsel innenfor et gyldig ekteskap; i denne sammenheng betyr det en fødsel minst 

seks måneder etter gyldig ekteskapsinngåelse. Det er ingen klar juridisk definisjon av 

utenomekteskapelig barn (illegitimate child) i Pakistan. 

Dobbelt statsborgerskap 

Den pakistanske statsborgerlovens artikkel 14 åpner også for dobbelt statsborgerskap i perioden 

fra fødsel og frem til fylte 21 år. Dette gjelder uavhengig av hvilken annen nasjonalitet personen 
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har. Artikkelens punkt 1a unntar personer under 21 år fra prinsippet om at dobbelt 

statsborgerskap ikke er tillatt: 

Dual citizenship or nationality not permitted. 

(1) Subject to the provisions of this section if any person is a citizen of Pakistan under 

the provisions of this Act, and is at the same time a citizen or national of any other 

country he shall, unless he makes a declaration according to the laws of that other 

country renouncing his status as citizen or national thereof, cease to be a citizen of 

Pakistan. 

(1A) Nothing in sub-section (1) applies to a person who has not attained twenty-one 

years of his age. 

Dobbelt statsborgerskap etter fylte 21 år ble først tillatt etter en endring statsborgerloven i 1972, 

da dobbelt statsborgerskap med Storbritannia ble tillatt (Nazir 2016). Hva gjelder dobbelt 

statsborgerskap etter fylte 21 år, har Pakistan i dag avtaler om aksept av dobbelt statsborgerskap 

med 19 land. Norge er ikke blant landene hvor Pakistan tillater dobbelt statsborgerskap etter 

fylte 21 år.1 

 

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 

 DGIP, dvs. Directorate General of Immigration & Passports (u.å.). Dual Nationality. Islamabad: DGIP. 

Tilgjengelig fra www.dgip.gov.pk/files/immigration.aspx [lastet ned 10. oktober 2018] 

 Nazir, Faryal (2016, desember). Report on citizenship law: Pakistan. San Domenico di Fiesole: 

European University Institute. Tilgjengelig fra 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/44544/EudoCit_2016_13Pakistan.pdf?sequence=1 [lastet 

ned 11. september 2018] 

                                                 

1 Landene er Australia, Bahrain, Belgia, Canada, Danmark, Egypt, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italia, Jordan, 

Nederland, New Zealand, Storbritannia, Sveits, Sverige, Syria og USA (DGIP u.å.). 
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 Pakistan Citizenship Act (1951, 13. april). Tilgjengelig fra http://www.refworld.org/pdfid/3ae6b4ffa.pdf 

[lastet ned 28. september 2018] 
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