Har du dobbelt statsborgerskab?
På ambassaden i Pretoria modtager vi årligt mange ansøgninger om fornyelse af pas fra danskere, der er født i
Danmark, men som har opholdt sig mange år i Sydafrika eller i andre lande i det sydlige Afrika. I mange tilfælde har
ansøgeren på forskellig vis erhvervet et andet statsborgerskab end dansk uden at vide, at dette med stor
sandsynlighed har medført at de har mistet det danske statsborgerskab.

Gammel lovgivning
Indtil 1. september 2015 tillod dansk lovgivning som udgangspunkt ikke dobbelt statsborgerskab medmindre begge
statsborgerskaber var erhvervet automatisk ved fødslen. Det fremgik af §7 i Indfødsretslovgivningen, at borgere som
erhvervede et fremmed statsborgerskab samtidig mistede det danske. Det betyder således, at hvis man før 1.
september 2015 søgte om et andet statsborgerskab, eller fik et andet statsborgerskab på anden måde end ved fødsel,
kan man have mistet det danske statsborgerskab.

Ny lovgivning
I 2015 trådte en ny lov i kraft i Danmark om dobbelt statsborgerskab, og det betyder, at efter 1. september 2015 kan
alle danske statsborgere frit erhverve et andet statsborgerskab uden at fortabe det danske. Man skal dog være
opmærksom på, om det land, hvor man også er statsborger, tillader dobbelt statsborgerskab. De danske regler har
nemlig ikke bindende virkning for andre landes regler om statsborgerskab.
Bemærk, den nye lov betyder ikke, at man automatisk får det danske statsborgerskab tilbage, hvis man har mistet det
ifølge §7. For at få det danske statsborgerskab tilbage, skal man afgive erklæring til Statsforvaltningen i Danmark.

Generhvervelse
Da man indførte loven om dobbelt statsborgerskab i 2015, indførte man samtidig en fem-årig periode, hvor borgere,
som har mistet det danske statsborgerskab på grund af §7, kan afgive en såkaldt erklæring til Statsforvaltningen for at
generhverve det danske statsborgerskab.
Det er vigtigt at notere sig, at perioden udløber efter fem år, og det er derfor vigtigt, at man afgiver erklæring om
generhvervelse INDEN 31. august 2020.

Sådan afgiver man erklæring til Statsforvaltningen
På Statsforvaltningens hjemmeside kan man læse om, hvordan man afgiver erklæring om generhvervelse af dansk
statsborgerskab (uden bopælsbetingelser). Et ansøgningsskema skal udfyldes, et gebyr betales og understøttende
dokumenter findes frem og vedlægges. Statsforvaltningen påbegynder ikke en sagsbehandling før gebyret er betalt.
Hvis man opfylder betingelserne og derved generhverver sit danske statsborgerskab, bliver der udstedt et
statsborgerretsbevis (også kaldet indfødsretsbevis). Dette bevis er vigtigt at gemme til fremtidige pasudstedelser.

Det skal understreges, at i tvivlstilfælde i en pasansøgningssituation vil ambassaden henvise en ansøger til at
kontakte Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet, da det kun er Indfødsretskontoret, der
kan afgøre om en borger har mistet sit danske statsborgerskab. Det er således ikke ambassaden, der kan
træffe en formel afgørelse om, hvorvidt en person stadig har dansk statsborgerskab.

Hvor får jeg mere information?
Du finder oplysning om generhvervelse ved erklæring (uden bopælsbetingelser) på Statsforvaltningens hjemmeside
under emnet ”Indfødsret”. Vil du vide mere, eller finder du ikke det, du søger på Statsforvaltningens hjemmeside
(http://www.statsforvaltningen.dk) kan du ringe i deres telefontid, sende en e-mail (uim@uim.dk) eller et brev til deres
adresse i Aabenraa.
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Danmark
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