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Respons 

Makedonia: Løsning fra makedonsk statsborgerskap 

 

 Hvilke krav gjelder for å løses fra makedonsk statsborgerskap? 

 Hvilke dokumenter skal vedlegges søknad om løsning fra makedonsk 

statsborgerskap? 

 Hvor kan man henvende seg for å søke om løsning? 

Hvilke krav gjelder for å løses fra makedonsk statsborgerskap? 

Den makedonske statsborgerskapsloven art. 17-20 omhandler løsning fra makedonsk 

statsborgerskap. For å løses fra statsborgerskapet, må søkeren oppfylle følgende krav (Law on 

Citizenship 1992; MFA u.å.): 

 Have reached 18 years of age; 

 Have duly settled all the property-legal and public obligations towards all the state and 

private bodies, enterprises, organizations and other legal and physical persons; 

 Have duly settled all the property-legal and other public obligations stemming from 

marriage or from child-parent relationship towards persons that live in the Republic of 

Macedonia; 

 Have submitted a proof issued by a competent body that no liquidation procedure, i.e., 

procedure to terminate the company they are founders or partners thereof; or procedure 

against  sole proprietorship, if that is their type of business; 

 There is no criminal proceedings instigated against him/her for a crime which is 

prosecuted ex officio; 

 Have served the sentence if she/her has been sentenced to imprisonment; 

 Have proof of foreign citizenship or proof that he/she will be admitted into foreign 

citizenship after terminating their Macedonian citizenship. 

Hvilke dokumenter skal vedlegges søknad om løsning fra makedonsk statsborgerskap? 

Det makedonske utenriksdepartementet (MFA u.å.) orienterer på sine hjemmesider at følgende 

dokumentasjon kreves fremlagt: 
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 Filled out request for renouncing the citizenship of the Republic of Macedonia; 

 Personally-signed CV of the person submitting the request; 

 Extract of an entry in the Registry of Marriages, if the person is married; 

 Warranty that he/she will be admitted into foreign citizenship; 

 Proof of fees paid to the Central Registry of the Republic of Macedonia in the amount 

of 10 EUR; 

 The consent of a child above 14 years of age, if the request is regarding him/her; 

 Parental consent for a child under 18 years of age. 

Den makedonske ambassaden i Oslo (e-post november 2018) har bekreftet at dokumentasjonen 

som må vedlegges søknaden, stemmer overens med det som fremgår ovenfor. 

Hvor kan man henvende seg for å søke om løsning?  

Den makedonske ambassaden i Oslo (telefonsamtale oktober 2018; e-post november 2018) 

bekrefter at ambassaden kan ta imot søknader om løsning fra makedonsk statsborgerskap. For 

å få bistand fra ambassaden, må man bestille time og møte personlig ved ambassaden. Dersom 

søknaden fremmes ved ambassaden, er forventet behandlingstid seks måneder, og kostnadene 

vil være omtrent 100 EUR. 

Samtidig opplyser ambassaden at det er kortere behandlingstid for søknader som leveres direkte 

til ett av innenriksdepartementets kontorer i Makedonia. Denne fremgangsmåten benyttes av de 

aller fleste som ønsker å løse seg fra sitt makedonske statsborgerskap. Innenriksdepartementets 

kontorer finnes i alle makedonske byer. Søknader som fremmes i Makedonia, har en forventet 

behandlingstid på én til tre måneder. Ambassaden i Oslo er ikke kjent med det nøyaktige 

gebyret som må betales ved søknad i hjemlandet, men bekrefter at det er et lavere gebyr enn 

det som påløper ved søknad gjennom ambassade eller konsulat. 

Søknaden kan fremmes av søkeren selv, eller av en stedfortreder. Dersom søknaden fremmes 

av en stedfortreder, må stedfortrederens identitet først stadfestes (gjennom såkalt legalisering/ 

«authentication»). Den makedonske ambassaden kan bistå med dette. Søker må møte ved 

ambassaden etter timeavtale, og legge frem dokumentasjon på stedfortrederens navn, 

fødselsdato, passnummer eller ID-nummer. Ambassaden utsteder bekreftelse på at 

stedfortrederen er legalisert. Søkeren kan sende bekreftelsen til stedfortrederen i hjemlandet, 

som deretter kan fremme søknad på søkerens vegne ved ett av innenriksdepartementets 

kontorer. Legaliseringen koster 290 NOK. 
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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 

 Law on Citizenship (1992, med endringer). Citizenship of the Republic of Macedonia Act. Tilgjengelig 

via UNHCR Refworld http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f54916b4.html [lastet ned 5. november]   

Uoffisiell oversettelse til engelsk. De siste lovendringene fra 2016 er ellers tatt inn i den 

konsoliderte teksten datert 2017, men denne finnes kun tilgjengelig på makedonsk her 

http://www.mvr.gov.mk/zakon/11. 

 MFA, dvs. Republic of Macedonia, Ministry of Foreign Affairs (u.å.). Renouncement of Macedonian 

citizenship. Tilgjengelig fra 

http://www.mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=543&lang=en 

[lastet ned 5. november] 

 

Muntlige kilder 

 Den makedonske ambassaden i Oslo. Telefonsamtale 29. oktober 2018; e-post 29. oktober 2018 og 7. 

november. 
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