
Abstract 
Ástæðan fyrir því að ég valdi mér þetta efni er einföld. Ég var forvitinn á að vita hvernig 

alþjóðalög tóku á málefnum ríkisfangslauss fólks þar sem að ég vissi að fjöldi þeirra sem 

eru án ríkisfangs er mikill en hafði ekki rekist á margar heimildir er vörðuðu þetta 

tiltekna málefni á mínum þremur árum í lögfræði. 

Mér fannst þetta athyglisvert þar sem að vandinn er klárlega mikill, milljónir manna eru 

án ríkisfangs í heiminum í dag og þar af leiðandi án þeirra lágmarks réttinda sem eiga að 

vera hverjum manni tryggð. Vandinn er hinsvegar sá að oftast getur einstaklingur leytað 

til ríkisins sé brotið á þessum réttindum en það getur sá sem er ríkifangslaus að sjálfsögðu 

ekki gert. Ég átti í erfiðleikum með að trúa því að ekki væru til staðar lagaleg úrræði sem 

að tóku á þessum vanda. Svo reyndist ekki heldur vera. Það eru til staðar þau úrræði sem 

að þarf til þess að taka á þessu tiltekna vandamáli. Það sem stendur hinsvegar í vegi fyrir 

því er sú staðreynd að ríkin eru ekki viljug til þess að innleiða þessa samninga. Því komst 

ég að því að ástæða þess að vandamálið er eins stórt og það er í dag er ekki vegna skorts á 

lagalegum úrræðum heldur fremur vegna pólitískra ástæðna. 

Ritgerðin fjallar einmitt um þau réttindi sem ríkisfangslaust fólk hefur, hvar þau réttindi 

er að finna og hvað má gera til þess að tryggja þessi réttindi. 

Ég tel ákaflega brýnt að á þessu vandamáli sé tekið. En til þess að lausn fáist verður 

alþjóðasamfélagið að taka á því. Eins og ég held fram í ritgerðinni þá tel ég að þetta sé 

vandamál ríkja og að ríki verði að leysa það.  



Abstract 
The reason for choosing this topic was curiosity. I wanted to find out how the 

international community handled problems of statelessness. The reason for this interest 

was the fact that I knew that the problem was/is big scaled but I had found very little 

emphasis on it in the three years that I have been studying law. 

Millions of people are without citizenship today and are thus without some of the basic 

rights many of us take for granted. The problem is that normally an individual can turn to 

the state if he feels that his rights are being violated. Stateless persons do not have any 

state to turn to and there lies the problem. I wanted to know if there really were no legal 

remedies that deal with this problem. It turned out that there are in fact legal remedies 

that deal specifically with this issue the only problem is that states are not implementing 

them. My conclusions were therefore that it is not because a lack of legal resources that 

statelessness is such a widespread problem but rather because of political reasons. 

I find it of the utmost importance that this problem is dealt with. But as I submit in my 

thesis, I believe that this is a problem of states and states should therefore resolve it. 


