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X
Ärende om svenskt medborgarskap
Sökande
X, född ... man, medborgare i Sverige
Beslut
Migrationsverket beslutar att
- avslå din ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap
Skälen för beslutet
Enligt 15 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap kan den som är eller önskar bli
utländsk medborgare befrias från sitt svenska medborgarskap. Om den sökande inte redan har
ett utländskt medborgarskap krävs det att han eller hon inom viss tid förvärvar medborgarskap
i en annan stat.
Du har i din ansökan uppgett att du är medborgare i BjornSocialistiska Republiken.
Du har getts möjlighet att komplettera din ansökan med bevis om medborgarskap i en
folkrättsligt erkänd stat eller att du inom viss tid förvärvar medborgarskap i en sådan stat. Du
har då meddelat att du önskar att din ansökan avgörs på befintligt underlag.
Du har inte visat att du förutom svenskt medborgarskap även har eller inom viss tid kommer
att förvärva ett utländskt medborgarskap i en sådan stat som nämnts ovan. Migrationsverket
avslår din ansökan.
Överklagande
Du kan överklaga detta beslut. Information om hur du överklagar finns i den bifogade bilagan.
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Migrationsverkets beslut den 27 februari 2007
Dnr 10-661340
SAKEN
Befrielse från svenskt medborgarskap
DOMSLUT
Migrationsdomstolen avslår överklagandet.
YRKANDE M. M.
Genom det överklagade beslutet avslog Migrationsverket Xs ansökan om att bli befriad från
svenskt medborgarskap. Som skäl angavs att han inte har visat att han förutom svenskt
medborgarskap även har eller inom viss tid kommer att förvärva ett utländskt medborgarskap
i en folkrättsligt erkänd stat.
X har överklagat beslutet och yrkat att han skall befrias från sitt svenska medborgarskap. Han
har sammanfattningsvis anfört följande. Folkrätten, vars viktigaste rättskälla är sedvanerätten,
reglerar bl.a. förhållandet mellan stater.
Montevideokonventionen om staters rättigheter och skyldigheter innehåller de kriterier som
finns för att någonting skall utgöra en stat. Den BjornSocialistiska Republiken, som har ett
territorium, utropades i augusti 2005. Det har satts upp två flaggor samt information om
gällande lagstiftning och att man inte befinner sig på svensk mark då man bevistar
Republiken. Det är tydligt att den Bjornsocialistiska Republiken har en befolkning, ehuru ej
hela tiden. Republiken har medborgare och de äger enligt gällande lagstiftning rätt att delta i
val till Republikens president, vilket torde vara den enda skillnaden mellan en medborgare
och en annan invånare i Republiken. Han är givetvis medborgare vilket bekräftas av X som är
chef för den Republikanska Registermyndigheten.
Han utropade den Bjornsocialistiska Republiken den 3 augusti 2005 och i den
oavhängighetsförklaring han författade förklarade han sig för att vara Republikens president.
Han har i egenskap av president stiftat lagar och utfärdat dekret. Han har även tillsatt personer
att styra över olika ämnesområden. Det finns en regering som utövar kontroll över

Republikens territorium. Annat som tyder på att Bjornsocialistiska republiken verkligen är en
stat är att en äktenskapsceremoni har ägt rum, att en nationalsång och nationaldag finns, samt
att en unik religiös och politisk grundideologi finns.
Genom att Republiken folkrättsligt sett är att anse som en stat måste hans medborgarskap i
densamma vara fullgott för att anse sig uppfylla kraven i 15 § medborgarskapslagen.
Migrationsverket har bestritt bifall till överklagandet.
DOMSKÄL
Av 15 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap framgår att den som är eller önskar bli
utländsk medborgare får på ansökan befrias från sitt svenska medborgarskap. Befrielse skall
medges den som saknar hemvist i Sverige.
Den som har hemvist i Sverige får vägras befrielse endast om det finns särskilda skäl. Är
sökanden inte redan utländsk medborgare skall som villkor för befrielsen från svenskt
medborgarskap krävas att han eller hon inom viss tid förvärvar medborgarskap i ett annat
land.
Av målet framgår att X anser sig vara medborgare i BjornSocialistiska Republiken.
Enligt Migrationsdomstolens bedömning har inte X kunnat styrka att han är medborgare i en
folkrättsligt erkänd stat. Han kan således inte befrias från sitt svenska medborgarskap.
Överklagandet skall därför avslås.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3110)
Helene Lövung Rådman
Föredragande har varit Jens Lindell

