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Lag
om ändring av medborgarskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i medborgarskapslagen (359/2003) 29 och 42 §, sådana de lyder, 29 § i lag

579/2011 och 42 § i lag 927/2015, och
fogas till lagen nya 33 a och 33 b § som följer:

29 §

Tidigare finsk medborgare

En tidigare finsk medborgare förvärvar finskt medborgarskap efter anmälan.
Den som har förlorat sitt finska medborgarskap på grundval av 32, 33 eller 33 a § eller

som genom en lagakraftvunnen dom har dömts till ett straff enligt den sistnämnda para-
grafen för ett brott som avses i den paragrafen, kan inte förvärva finskt medborgarskap
med stöd av 1 mom.

33 a §

Förlust av medborgarskap på grund av landsförräderibrott, högförräderibrott eller 
terroristbrott

Om en person utöver finskt medborgarskap har medborgarskap i en annan stat och ge-
nom en lagakraftvunnen dom i Finland enligt 12 kap. 1–6 §, 13 kap. 1 eller 2 § eller 34 a
kap. 1 § 1 mom. 5–8 punkten, 1 § 2 eller 3 mom., 1 a §, 3 § 1 mom. eller 4, 4 a, 4 c eller
5 § i strafflagen (39/1889) har dömts till ett fängelse- eller kombinationsstraff på minst
fem år för ett brott mot Finlands vitala intressen, kan det beslutas att personen ska förlora
sitt finska medborgarskap. Också den kan förlora sitt medborgarskap som har dömts till
ett sådant straff för försök, medverkan eller medverkan till försök till ett ovan avsett brott.

När någon har dömts till ett gemensamt straff för två eller flera brott, förutsätter förlust
av medborgarskap dessutom att åtminstone ett av brotten är ett brott som avses i 1 mom.
och att straffet för det brottet enligt domen skulle vara ett i 1 mom. avsett straff om straffet
dömdes ut separat.

En person kan inte förlora sitt medborgarskap, om han eller hon är under 18 år vid tid-
punkten för brottet eller om minst fem år har förflutit från det att den i 1 mom. avsedda
domen har vunnit laga kraft.

33 b §

Bedömning vid beslut om förlust av medborgarskap på grund av brott

Ett i 33 a § avsett beslut om förlust av medborgarskap fattas utifrån en helhetsbedöm-
ning av personens situation. Vid bedömningen beaktas personens anknytning till Finland
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och till sin andra medborgarstat. Vid bedömningen av anknytningen till medborgarstater-
na ska åtminstone beaktas personens boende- och vistelsehistorik, familjeband och språk-
kunskaper samt skolgång, studier, arbete och övriga ekonomiska verksamhet i medborgar-
staterna. Vid bedömningen ska också eventuella konsekvenser för personens familjemed-
lemmar beaktas.

42 §

Sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Också Migrationsverket har besvärsrätt enligt 1 mom. till den del ett beslut av Migra-
tionsverket har upphävts eller ändrats genom förvaltningsdomstolens beslut.

————
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.
Bestämmelserna i 33 a § i denna lag tillämpas inte på brott som har begåtts före

ikraftträdandet av denna lag.
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