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Russland: Ervervelse av russisk statsborgerskap 
for utenlandske borgere 

– Hva er vilkårene for å få russisk statsborgerskap for en utenlandsk borger? 

 

Man kan bli russisk statsborger enten ved fødsel eller ved ervervelse. I henhold til 

den russiske statsborgerskapsloven (2002) er det to mulige prosedyrer for å få 

tilgang til russisk statsborgerskap ved ervervelse: generell prosedyre (art. 13) og 

forenklet prosedyre (art. 14). 

Ervervelse av russisk statsborgerskap under den 

generelle prosedyren 

Vilkår og prosedyrer for ervervelse av russisk statsborgerskap er regulert av den 

føderale loven nr. 62-FZ fra 2002 om statsborgerskap. Utenlandske borgere over 

18 år som har bodd uavbrutt i landet i fem år etter at de fikk innvilget permanent 

oppholdstillatelse, kan søke om statsborgerskap etter generell prosedyre (Lov om 

statsborgerskap 2002, art. 13 første ledd punkt a)). Botid vurderes som uavbrutt 

dersom personen ikke har vært ute av Russland i mer enn tre måneder innenfor ett 

år. 

Det settes ytterligere vilkår for innvilgelse av statsborgerskap utover fem års 

botid: kunnskap om og at man har etterlevet grunnloven og russiske lover, at man 

har språkkunnskaper i russisk og man har økonomisk grunnlag for å oppholde seg 

i Russland (Lov om statsborgerskap 2002, art. 13 første ledd punkt b) til d)). 

Frem til april 2020 var det krav om å frasi seg annet statsborgerskap for å få 

russisk statsborgerskap. Dette er nå opphevet. 

Kravet til botid kan i visse tilfeller reduseres til ett år dersom man har en høy 

stilling innen vitenskap, teknologi eller kultur, eller har blitt innvilget politisk asyl 

eller flyktningstatus i Russland (Lov om statsborgerskap 2002). 
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Ervervelse av statsborgerskap etter forenklet prosedyre 

I henhold til statsborgerloven artikkel 14 første ledd kan utenlandske borgere over 

18 år søke om statsborgerskap etter en forenklet prosedyre uten å forholde seg til 

vilkårene under punkt a) i artikkel 13 første ledd (nevnt over), dersom de: 

•  har minst én forelder med russisk statsborgerskap og bor i Russland, eller  

• hadde statsborgerskap i USSR, bor i en av de tidligere sovjetstatene og ikke har 

fått statsborgerskap i det aktuelle landet (med andre ord er statsløs) (Lov om 

statsborgerskap 2002). 

Videre kan en rekke andre utenlandske borgere over 18 år søke om russisk 

statsborgerskap etter forenklet prosedyre, uten å forholde seg til vilkårene i 

artikkel 13 a). Noen av disse er: 

• Personer født i RSFSR (Russiske sosialistiske føderative sovjetrepublikk) og 

som var borger av Sovjetunionen. 

• Personer som har vært gift med russisk statsborger, som bor i Russland, i minst 

tre år. 

• Funksjonshemmet som har en funksjonsfrisk sønn eller datter på minst 18 år 

som er russisk borger. 

• Personer som har barn som er russisk borger, og den andre forelderen, som er 

russisk borger, er død, eller ved domstolsavgjørelse er erklært savnet, juridisk 

umyndiggjort eller med særlig nedsatte funksjonsevner, eller som er fratatt 

eller har begrensede foreldrerettigheter. 

• Personer som har sønn eller datter på minst 18 år som er russisk borger, og som 

ved domstolsavgjørelse har blitt juridisk umyndiggjort eller har særlig nedsatte 

funksjonsevner, og hvor den andre forelderen (som er russisk borger) enten er 

død eller ved domstolsavgjørelse er erklært savnet, juridisk umyndiggjort eller 

har særlig nedsatte funksjonsevner, eller som er fratatt eller har begrensede 

foreldrerettigheter. 

Følgende grupper kan også få statsborgerskap på en forenklet måte, det vil si uten 

vilkår om fem års botid, økonomisk grunnlag og språktest i russisk: 

• Personer med minst én forelder som er russisk borger og bor i Russland. 

• Borgere av Hviterussland, Kasakhstan, Moldova eller Ukraina. 

• Personer gift med russisk borger som bor i Russland og har felles barn. 

• Utenlandske borgere og statsløse med permanent oppholdstillatelse i Russland 

hvor russisk anerkjennes som personens morsmål. 

• Personer som har blitt omfattet av det statlige programmet for frivillig 

relokalisering til Russland av compatriots i utlandet. 

Også flere grupper enn de ovennevnte kan få statsborgskap på en forenklet måte. 

Med hensyn til relevans, er ikke disse gruppene nevnt i responsen. For mer 
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informasjon om disse kategoriene henviser vi til loven (på russisk), eller anmoder 

om å ta kontakt med Landinfo. 

 

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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