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VATANDAŞLIK KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLER 

Karadağ vatandaşlığı hangi yollarla alınabilir?  

-Soy bağıyla 

-Karadağ’da doğumla 

-Sonradan vatandaşlığa kabulle 

-Uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla  

Karadağ vatandaşlığının sonradan kabulle kazanılması için gerekli şartlar        
nelerdir?  

-18 yaşını doldurmuş olmak 

-Diğer ülkenin vatandaşlığından çıktığını gösteren belgeye sahip olmak  

-Vatandaşlık müracaatından önce Karadağ’da yasal olarak kesintisiz bir şekilde         
10 yıl ikamet etmek 

-Karadağ’da kalacak bir yere ve sosyal ve maddi güvenliğini sağlayacak devamlı bir            
gelir kaynağına sahip olmak 

-Karadağ’da veya başka bir ülkede 1 yıldan fazla hapis cezasına çaptırılmamış olmak 

-Karadağca diline temel seviyede vakıf olmak 

-Karadağ’ın kamu güvenliğine tehdit oluşturmamak 

-Vergilerini ödemiş ve diğer kanuni yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak 

Karadağ’da soy bağı ile vatandaşlık nasıl kazanılır?  

-Anne ve babanın doğum sırasında Karadağ vatandaşı olmaları halinde, çocuk Karadağ           
vatandaşı olur. 

-Karadağ’da, Karadağ vatandaşı anne veya babadan doğan çocuk Karadağ vatandaşı          
olur.  

-Karadağ dışında, Karadağ vatandaşı anne ve babadan doğan çocuk Karadağ vatandaşı           
olur.  

-Karadağ dışında, Karadağ vatandaşı anne veya babadan doğan çocuk, vatansız kaldığı           
takdirde, Karadağ vatandaşı olur.  

-Karadağ’da bilinmeyen bir vatandaşlığa sahip/vatansız bir anne veya babadan doğan          
çocuk, başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanamaması halinde, Karadağ vatandaşı         
olur.  
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Karadağ göçmeni kişilerin soy bağına dayanarak vatandaşlık hakkı kazanması         
için gerekli şartlar nelerdir?  

Karadağ göçmeni olan şahıs ve şahsın üçüncü kuşağına kadar giden bireyler,           
Karadağ’da yasal ve kesintisiz bir şekilde 2 yıl ikamet etmeleri ve Karadağ            
Vatandaşlık Kanununun 8. maddesinin, 1., 4., 5., 7., ve 8. fıkralarında belirtilen şartları             
yerine getirmeleri halinde Karadağ vatandaşlığını kazanabilirler.  

Karadağ Vatandaşlık Kanununun 8. maddesinin, 1.,4.,5.,7., ve 8. fıkraları: 

-18 yaşından büyük olmak 

-Karadağ’da kalacak bir yere ve sosyal ve maddi güvenliğini sağlayacak devamlı bir            
gelir kaynağına sahip olmak 

-Karadağ’da veya başka bir ülkede 1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak 

-Karadağ’ın kamu güvenliğine tehdit oluşturmamak 

-Vergilerini ödemiş ve diğer kanuni yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak 

Soy bağına dayanarak vatandaşlık talebinde bulunacak kişilerin, geçmişte        
Karadağ’dan göç eden akrabalarının nüfus kayıtlarının bulunduğu vilayetlerdeki yerel         
makamlara bizzat müracaat ederek, bu durumu ispatlayan belgeleri temin etmeleri          
gerekmektedir.  

Karadağ’da çifte vatandaşlık var mıdır? 

Karadağ’da çifte vatandaşlık bulunmamaktadır. Karadağ vatandaşlığına geçilebilmesi       
için önceki vatandaşlıktan çıkılması gerekmektedir. 

İstisnai durumlarda, Karadağ’ın çıkarlarına uygun olduğu kanaatine varıldığında,        
İçişleri Bakanlığı’nın çifte vatandaşlık verme yetkisi bulunmaktadır.  

Öte yandan, henüz uygulamaya konulmamış olan Ekonomik Vatandaşlık Programı         
kapsamında, yatırım yoluyla çifte vatandaşlık elde etmek mümkündür. 
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