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Liberia: Tap og gjenerverv av statsborgerskap 

– Juridisk rammeverk for statsborgerskap i Liberia 
– Tillater Liberia dobbelt statsborgerskap? 
– Tap av liberiansk statsborgerskap 
– Gjenerverv av liberiansk statsborgerskap 

Juridisk rammeverk for statsborgerskap i Liberia 
Statsborgerskap i Liberia er regulert i landets grunnlov (Liberia 1986) og i Alien 
and nationality law (Liberia 1973). I 2009 utga den amerikanske advokatforeninga 
American Bar Association en analyse av regelverket på bestilling fra liberianske 
myndigheter. Den munnet ut i ei liste med forslag til moderniseringer av dette 
lovverket (Tannenbaum 2009, s. 17–18). Det har vært mye debatt om stats-
borgerskapslovverket i Liberia de seinere åra,1 men så langt har det ikke ført til at 
parlamentet har vedtatt endringer i lovverket. 

Tillater Liberia dobbelt statsborgerskap? 
Nei, i utgangspunktet ikke. I oversiktsverket over statsborgerforhold i Afrika, går 
det fram følgende (Manby 2016, s. 75): 

Liberia has one of the strictest bans on dual nationality anywhere in Africa, 
though even there, the law may be interpreted to allow dual nationality in 
some limited circumstances. 

Tolkningsrommet gjelder hva personer med rett på flere statsborgerskap som 
mindreårige, må gjøre når de blir myndige (Manby 2016, s. 75, note 182), og er 
ikke relevant for voksne liberianere som tar et annet lands statsborgerskap. 

 
1 Debatten gjelder særlig bestemmelsen om at bare personer av «Negro descent» kan få stats-
borgerskap i Liberia, og om adgangen til dobbelt statsborgerskap (Pailey 2019). 
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Tap av liberiansk statsborgerskap 

Personer som er født liberianske borgere 
I henhold til Alien and nationality law (Liberia 1973, kapittel 22), fører følgende 
handlinger til automatisk tap av liberiansk statsborgerskap: 

• Å ta et annet lands statsborgerskap (§ 22.1a) 
• Å sverge lojalitet til et annet land eller «a political subdivision» i et annet land 

(§ 22.1b) 
• Å tjenestegjøre i et annet lands væpnede styrker uten forhåndsgodkjenning fra 

Liberias president (§ 22.1c) 
• Å stemme ved valg i utlandet (§ 22.1d) 
• Å frasi seg liberiansk statsborgerskap ved en liberiansk utenriksstasjon 

(§ 22.1e) 

Personer som har fått liberiansk statsborgerskap etter søknad 
Alien and nationality law (Liberia 1973, kapittel 21), gir tilleggshjemler til å 
tilbakekalle statsborgerskap til personer som har fått det etter søknad: 

• Hvis det foreligger ulike forhold som bryter med regelverket for å få liberiansk 
statsborgerskap, som liberianske myndigheter blir kjent med etter at 
statsborgerskap er gitt (§ 21.50a–f) 

• Opphold i opprinnelseslandet i to år eller mer, eller opphold i et annet land enn 
opprinnelseslandet utenfor Liberia i fem år eller mer (§ 21.51–52) 

Gjenerverv av liberiansk statsborgerskap 
Liberia har ikke bestemmelser i lovverket sitt som gir hjemmel for gjenerverv av 
statsborgerskap (Manby 2016, s. 114). 
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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 
Liberia (1973). Alien and nationality law. Tilgjengelig fra http://citizenshiprightsafrica.org/wp-

content/uploads/1973/05/Liberia-Aliens-Nationality-Law-1973-Full.pdf [lastet ned 6. 
september 2021] 

--- (1986). Constitution. Tilgjengelig fra 
https://www.constituteproject.org/constitution/Liberia_1986.pdf?lang=en [lastet ned 6. 
september 2021] 

Manby, Bronwen (2016). Citizenship law in Africa – A comparative study (3. utg.). New York: 
African Minds/Open Society Foundation.  

Pailey, Robtel Neajai (2019, 29. januar). The struggles for Liberian citizenship. Aljazeera. 
Tilgjengelig fra https://www.aljazeera.com/opinions/2019/1/29/the-struggles-for-liberian-
citizenship/ [lastet ned 6. september 2021] 

Tannenbaum, Jessie (2009, mai). Analysis of the Aliens and nationality law of the republic of 
Liberia. Washington D.C.: American Bar Association. Tilgjengelig fra 
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/liberia/liberia_analysis_of_the_a
liens_and_nationality_law.pdf [lastet ned 6. september 2021] 

 

© Landinfo 2021 
Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med 
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er 
hjemlet i lov. 

 


