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Útdráttur 
 
Svipting ríkisborgararéttar vígamanna 
Að meginstefnu til eru veiting og svipting ríkisborgararéttar talin viðfangsefni landsréttar en 
ekki þjóðaréttar. Skyldur ríkja samkvæmt alþjóðasamningum marka þeim þó ákveðinn ramma 
þegar kemur að lagasetningu í tengslum við ríkisborgararétt, þar á meðal hvað varðar sviptingu 
ríkisborgararéttar. Megintilgangur ritgerðar þessarar er að kanna hvort framkvæmd 
Evrópuríkja þegar kemur að sviptingu ríkisborgararéttar erlendra vígamanna brjóti í bága við 
meginreglu þjóðaréttar um bann við gerræðislegri sviptingu ríkisborgararéttar. Jafnframt 
verður metið hvernig reglurnar samræmast Mannréttindasáttmála Evrópu, aðallega hvað varðar 
8. og 14. gr. hans.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er farið yfir hugtakið erlendur vígamaður og þá stöðu sem 
nú er komin upp í tengslum við mögulega heimkomu þeirra. Mögulegum viðbrögðum ríkja er 
velt upp. Í þriðja kafla eru heimildir Evrópuríkja til sviptinga ríkisborgararéttar kannaðar. 
Framkvæmd ríkja er sett í samhengi við regluna um bann við gerræðislegri sviptingu 
ríkisborgararéttar. Í fjórða kafla er ríkisfangssvipting skoðuð með hliðsjón af friðhelgi einkalífs 
og dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu. Að lokum, í fimmta kafla, er vikið að því 
hvort heimildir ríkja til sviptinga ríkisborgararéttar kunni að brjóta í bága við 14. gr. 
Mannréttindasáttmála Evrópu um bann við mismunun.  

Af rannsóknarvinnu höfundar er dregin sú ályktun að ólíklegt sé að sviptingar 
ríkisborgararéttar í málum erlendra vígamanna samræmist reglunni um bann við gerræðislegri 
sviptingu ríkisborgararéttar. Þá telur höfundur að Mannréttindadómstóll Evrópu muni ganga 
langt til að viðurkenna rétt ríkja til þess að skerða rétt til friðhelgi einkalífs í nafni 
hryðjuverkavarna. Loks er komist að þeirri niðurstöðu að draga megi í efa lögmæti reglna 
Evrópuríkja um sviptingu ríkisfangs erlendra vígamanna með tilliti til ákvæða 14. gr. 
Mannréttindasáttmála Evrópu.  
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Abstract 
 
Revoking citizenship of foreign fighters 
In principle, the granting and withdrawal of citizenship remains a matter of domestic law, not 
international law. Nonetheless, international law puts certain constraints on states' practice in 
nationality laws, including those with regard to deprivation of citizenship. The main objective 
of this thesis is to examine whether European states' practices regarding deprivation of 
citizenship of foreign fighters violate the prohibition of arbitrary deprivation of citizenship. 
The prohibition is considered a fundamental principle of international law. Furthermore, it will 
be assessed if the rules fail to comply with the European Convention on Human Rights, mainly 
Articles 8 and 14.  
 In the second chapter, the foreign fighter phenomenon is examined along with the issues 
surrounding their potential return. A few possible responses are considered. In the third chapter, 
the recent developments in European citizenship deprivation legislation are discussed and 
placed in context with the prohibition of arbitrary deprivation of citizenship. The fourth chapter 
examines citizenship revocation in light of the right to respect for private life and the case law 
of the European Court of Human Rights. Lastly, in the fifth chapter, it is explored if European 
rules regarding citizenship revocation of foreign fighters are compatible with Article 14 of the 
European Convention on Human Rights and the principle of equality.  

It is concluded that the deprivation of citizenship of foreign fighters is likely to violate 
the prohibition of arbitrary deprivation of citizenship. The author argues that the case law of 
the European Court of Human Rights indicates the Court will go to great lengths to recognize 
the right of states to interfere with right to private life, in the name of counter-terrorism. Finally, 
the author concludes that European rules regarding citizenship deprivation are probably 
incompatible with Article 14 of the European Convention on Human Rights. 
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1. Inngangur 

Fjöldi hryðjuverkasamtaka eru starfrækt um allan heim. Nýir hópar myndast þegar eldri leysast 

upp eða klofna og telja sérfræðingar að hryðjuverkahópum fari fjölgandi.1 Á síðustu árum hefur 

mest farið fyrir hryðjuverkasamtökum þeim sem kenna sig við íslamskt ríki (ISIS), en þau hafa 

verið starfrækt í einhverri mynd síðan á árunum 2002-2003.2 Í júní árið 2014 lýstu samtökin 

yfir stofnun nýs kalífadæmis á landsvæði sem þau höfðu sölsað undir sig og náði yfir hluta 

Sýrlands og Íraks. Þegar mest lét er ISIS talið hafa ráðið yfir landsvæði á stærð við Bretland.3 

Samtökin eru alræmd fyrir grimmd sína og hafa gengist við hryðjuverkum í yfir 40 ríkjum um 

allan heim. Vígamenn þeirra hafa jafnframt framið gegndarlaus ofbeldisverk á yfirráðasvæðum 

sínum í Sýrlandi og Írak.4  

Á uppgangsárum samtakanna löðuðu þau að fordæmalausan fjölda erlendra nýliða. 

Áætlað er að alls hafi yfir 40.000 manns yfirgefið heimaríki sín og ferðast til Sýrlands og Íraks 

í því skyni að ganga til liðs við hryðjuverkasamtökin. Tæplega þriðjungur þessara nýju 

stuðningsmanna er talinn hafa komið frá ríkjum Evrópu.5 Vorið 2019 féll síðasta vígi ISIS á 

því landsvæði sem samtökin höfðu skilgreint sem yfirráðasvæði sitt. Tug þúsundir ISIS-liða 

sem komust lífs af eru nú í haldi í Írak og Norður-Sýrlandi. Þeirra á meðal er fjöldi erlendra 

vígamanna sem nú vilja snúa aftur til fyrri heimkynna sinna.6 Aðkallandi er að ríki myndi sér 

heildstæða stefnu til að skýra stöðu þessa fólks. Slíka stefnu virðist hins vegar víða skorta og 

merkja má nokkuð ósamræmi í viðbrögðum einstakra ríkja.  

Nokkuð hefur borið á því að stjórnvöld í evrópskum ríkjum hafi gripið til þess ráðs að 

svipta þá borgara sína ríkisborgararétti, sem gengu til liðs við ISIS. Þannig telja stjórnvöld sig 

geta komið í veg fyrir að þeir geti snúið aftur til heimalands síns.  Að meginstefnu til eru veiting 

 
 
1 Javier Ruperez, „The UN in the Fight Against Terrorism“ (United Nations Counter-Terrorism Committee) 
<https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2017/01/2006_01_26_cted_lecture.pdf> skoðað 22. ágúst 2020. 
2 Michael Barbaro, „ISIS Has Lost Its Land. What About Its Power?“ (New York Times - The Daily, 24. ágúst 
2019) <https://www.nytimes.com/2019/01/24/podcasts/the-daily/isis-syria-attack-us.html> skoðað 20. ágúst 
2020. 
3 sama heimild; Rukmini Callimachi, „ISIS Caliphate Crumbles as Last Village in Syria Falls“ (New York 
Times, 23. mars 2019) <https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/middleeast/isis-syria-caliphate.html> 
skoðað 20. ágúst 2020. 
4 Michael Barbaro, „The Life and Death of Abu Bakr al-Baghdadi“ (New York Times - The Daily, 29. október 
2019) <https://www.nytimes.com/2019/10/29/podcasts/the-daily/al-baghdadi-dead.html>. 
5 Joana Cook og Gina Vale, „From Daesh to ‘Diaspora’:“ (ICSR, King’s College London 2018) 14 
<https://icsr.info/wp-content/uploads/2018/07/Women-in-ISIS-report_20180719_web.pdf> skoðað 30. ágúst 
2020. 
6 Keerthana Annamaneni, „For ISIS Children, Returning Home to Europe Meets Resistance“ (The New York 
Times, 15. ágúst 2019) <https://www.nytimes.com/2019/08/15/world/europe/isis-children-
belgium.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article&region=Footer> skoðað 21. ágúst 
2020. 
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og svipting ríkisborgararéttar talin viðfangsefni landsréttar en ekki þjóðaréttar.7 Skyldur ríkja 

samkvæmt alþjóðasamningum marka þeim þó ákveðinn ramma þegar kemur að lagasetningu í 

tengslum við ríkisborgararétt, þar á meðal hvað varðar sviptingu ríkisborgararéttar. Í ritgerð 

þessari er ætlunin að kanna hvort framkvæmd Evrópuríkja þegar kemur að sviptingu 

ríkisborgararéttar í nafni hryðjuverkavarna brjóti í bága við meginreglu þjóðaréttar um bann 

við gerræðislegri sviptingu ríkisborgararéttar. Jafnframt verður metið hvernig framkvæmdin 

samræmist Mannréttindasáttmála Evrópu, aðallega hvað varðar 8. og 14. gr. hans.  

 

  

 
 
7 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (2. útgáfa, Bókaútgáfan Codex 2019) 117. 
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2. Erlendir vígamenn og hryðjuverkasamtök 

2.1. Erlendir vígamenn  

Engin óumdeild alþjóðleg skilgreining liggur fyrir á hugtakinu erlendur vígamaður (e. foreign 

fighter). Að jafnaði er þó litið svo á að hugtakið eigi við um einstaklinga sem kjósa að ferðast, 

ganga til liðs við og berjast fyrir erlenda uppreisnar- og vígahópa sem ótengdir eru heimaríki 

þeirra. Hugtakið er ekki talið ná yfir málaliða, í hefðbundnum skilningi þess orðs, það er þeirra 

sem berjast fyrir hæstbjóðanda gegn greiðslu. Þá er það ekki talið eiga við um þá sem gangast 

undir hefðbundna herþjónustu í her erlends ríkis.8 Misjafnir hvatar geta legið að baki ákvörðun 

erlendra vígamanna. Meðal þeirra eru hvatar sem tengjast sjálfsvitund (e. identity), 

hugmyndafræði, leit að æðri tilgangi, þránni til að tilheyra eða einangrun úr samfélaginu. 

Hugsjóna- eða mannúðarástæður geta einnig komið til en ævintýraþrá eða almennur leiði eru 

ástæður sem einnig hafa verið nefndar.9 Erlendir vígamenn eru ekki nýir af nálinni.10 Víða í 

mannkynssögunni má finna dæmi um þá í stríðsrekstri og átökum. Nærtækt dæmi um slíkan 

ófrið frá 20. öldinni er Spænska borgarastyrjöldin (1936-1939). Áætlað er að tugþúsundir 

einstaklinga, frá yfir 50 löndum, hafi ferðast til Spánar til þess að ljá stríðsaðilum liðstyrk 

sinn.11 Í sama tilgangi lagði fjöldi manna, víða að, leið sína til Afganistan í kjölfar innrásar 

Sovétríkjanna 1979, til Bosníu um 1992 og Téténíu árið 1994. Margir þeirra erlendu vígamanna 

sem upphaflega ferðuðust til Afganistan um og eftir 1979 voru einnig í hópi þeirra sem tóku 

þátt í tveimur síðastnefndu átökunum. Flestir þeirra voru drifnir áfram af trúarlegum 

ástæðum.12 Þrátt fyrir að fyrirbærið erlendur vígamaður væri ekki óþekkt þá var það ekki 

áberandi í almennri umræðu fyrr en í kjölfar hryðjuverkaárásanna 11. september 2001 og 

innrásar Bandaríkjanna inn í Afganistan sem fylgdi í kjölfarið. Hugtakið erlendir vígamenn var 

þá notað um einstaklinga sem ferðuðust frá heimaríkjum sínum til Afganistan í því skyni að 

berjast með hryðjuverkasamtökum gegn innrásarher Bandaríkjamanna og bandamanna þeirra. 

 
 
8 United Nations General Assembly „Use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the 
exercise of the right of peoples to self-determination“ (19. ágúst 2015) UN Doc A/70/330, 12.-15. mgr. 
9 Sama heimild, 25.-26. mgr.  
10 United Nations Office on Drugs and Crimes, „Investigation, Prosecution and Adjudication of Foreign 
Terrorist Fighter Cases for South and South-East Asia“ (United Nations 2018) 1 
<https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF%20SSEA/Foreign_Terrorist_Fighters_Asia_Eb
ook.pdf> skoðað 2. september 2020. 
11 United Nations Office on Drugs and Crimes, „Foreign Terrorist Fighters: Manual for Judicial Training 
Institutes South-Eastern Europe“ (United Nations desember 2019) 3 
<https://www.unodc.org/pdf/terrorism/Foreign_Terrorist_Fighters_Handbook/EN_Foreign_Terrorist_Fighters_
Ebook.pdf> skoðað 9. september 2020. 
12 Maria Galperin Donnelly, Thomas Sanderson og Zack Fellman, „Foreign Fighters in History“ (Center for 
Strategic and International Studies (CSIS) 4. janúar 2017) 5–11 
<https://www.jstor.org/stable/resrep23304?seq=1#metadata_info_tab_contents> skoðað 11. september 2020. 
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Sömu sögu var að segja um einstaklinga sem komu til Íraks í sama tilgangi, eftir innrás 

Bandaríkjanna þangað árið 2003.13 Allar götur síðan virðist hugtakið erlendur vígamaður 

samofið alþjóðlegum hryðjuverkasamtökum og þar af leiðandi hræðslu við mögulegar 

afleiðingar kjósi vígamennirnir að snúa aftur til síns heima. Óttast er að við heimkomu nýti þeir 

nýfengna kunnáttu sína til þess að fremja hryðjuverk í heimaríkinu eða setji þar upp nýjar 

„sellur“ eða „útibú“ samtakanna.14 

Á síðustu árum hefur fjöldi þeirra sem ákveða að yfirgefa heimaríki sín og ganga til liðs 

við hryðjuverkasamtök margfaldast. Vegur þar þyngst straumur erlendra vígamanna til 

Sýrlands og Íraks, í því skyni að berjast með hryðjuverkasamtökum þeim sem kenna sig við 

íslamskt rík (ISIS). Sumarið 2014 var orðið ljóst að við alvarlegan vanda væri að etja. Í ágúst 

og september það ár samþykkti Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna tvær ályktanir15 sem fjölluðu 

um hvernig verjast mætti þeirri vaxandi hættu sem stafaði af erlendum vígamönnum sem 

gengið hefðu til liðs við hryðjuverksamtök. Í ályktununum mátti finna nýtt hugtak: erlendir 

hryðjuverkavígamenn (e. foreign terrorist fighters). Hugtakið var skilgreint sem einstaklingar 

sem ferðast, eða gera tilraun til þess að ferðast, til annars ríkis en þess sem þeir hafa ríkisfang 

eða búsetu, í þeim tilgangi að fremja, skipuleggja, undirbúa eða taka þátt í 

hryðjuverkastarfsemi, veita eða hljóta þjálfun til hryðjuverka, þar með talið í tengslum við 

vopnuð átök.16 Með hinni nýju skilgreiningu var hugtakið erlendur vígamaður tengt við 

hryðjuverkasamtök með formlegum hætti.  

Í ritgerð þessari verður hugtakið erlendur vígamaður notað um alla þá einstaklinga sem 

yfirgáfu heimalönd sín og ferðuðust til Sýrlands í þeim tilgangi að ganga til liðs við 

hryðjuverkasamtökin ISIS, hvort sem er til þess að berjast fyrir samtökin eða veita þeim annars 

konar stuðning. Notkunin tekur mið af umfjöllunarefni ritgerðarinnar en með henni tekur 

höfundur ekki afstöðu til þess hvort sé rétt að tengja hugmyndina um erlenda vígamenn og 

hryðjuverkasamtök almennt jafn nánum böndum og fyrrnefndar ályktanir Öryggisráðsins hafa 

gert. Ekki hafa allir verið á eitt sáttir um slíkt samasemmerki, enda eru vopnuð átök og 

 
 
13 United Nations Office on Drugs and Crimes (n. 11) 3. 
14 Sandra Kraehenmann, Foreign Fighters under International Law (Geneva Academy of International 
Humanitarian Law and Human Rights 2014) 3 
<https://www.researchgate.net/publication/283325292_Foreign_fighters_under_international_law> skoðað 11. 
september 2020. 
15 United Nations Security Council Res 2170 (15. ágúst 2014) UN Doc S/RES/2170 (2014) og UNSC Res 2178 
(24. september 2014) UN Doc S/RES/2178 (2014). 
16 UNSC Res 2178 (24. september 2014) UN Doc S/RES/2178 (2014). Sjá frumtexta: „individuals who travel to 
a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or 
preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in 
connection with armed conflict“. 
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hryðjuverk ólíkir hlutir sem lúta mismunandi reglum,17 líkt og nánar verður vikið að síðar. Það 

verður þó ekki litið framhjá því að fordæmalaus fjöldi fólks lagði á sig stranga ferð til Sýrlands, 

með það að markmiði að ganga til liðs við ein alræmdustu hryðjuverkasamtök veraldar. Það er 

því eðlilegt að merking hugtaksins erlendur vígamaður litist nokkuð af þeirri staðreynd. 

 

2.2. Hryðjuverkasamtökin ISIS 

2.2.1. Stofnun og uppgangur ISIS 

Hryðjuverkasamtökin ISIS bera ábyrgð á óheyrilegum grimmdarverkum og hefur tekist að 

vekja ótta í samfélögum um allan heim. Hugmyndafræði þeirra byggist á ofstækisfullum 

íslömskum rétttrúnaði og hugmyndinni um heilagt stríð eða jíhad. Líta ISIS-liðar svo á að 

múslimum sé skylt að heyja heilagt stríð gegn trúleysingjum, þ.e.a.s. þeim sem ekki játa 

múhameðstrú. Þeir láta þó ekki þar við sitja, enda telja þeir að stríð gegn múslimum sem ekki 

aðhyllast hugmyndafræði þeirra sé einnig nauðsynlegt. Slíkir múhameðstrúarmenn séu 

hræsnarar og í raun ekki múslimar. Kennisetningar ISIS fela í sér að sameina skuli alla múslíma 

í eitt ríki eða kalífadæmi, sem lúta eigi þeirra túlkun á sjaría-lögum18 og vera undir stjórn eins 

leiðtoga, kalífa.19 Ekki er tilefni til þess hér að kafa djúpt í hugmyndafræði ISIS, en rétt er að 

benda á að jafnvel stuðningsmenn hinna alræmdu hryðjuverkasamtaka al Qaeda hafa gagnrýnt 

ISIS fyrir að reka sérlega óvægna harðlínustefnu.20 Lengst af voru samtökin rekin eins og flest 

önnur hryðjuverkasamtök. Þau voru allsstaðar og hvergi. Það gerði það að verkum að erfitt var 

að berjast gegn þeim, þau voru nokkurskonar ósýnilegur óvinur. Með landvinningum 

samtakanna í Sýrlandi og Írak varð þó breyting þar á.21  

ISIS hafa þrifist einkar vel í ríkjum þar sem stjórnkerfi er veikt eða þar sem stjórnvöld 

hafa misst tökin vegna átaka, óstöðugleika eða uppreisna. Það stjórnarlega tómarúm sem 

Arabíska vorið og borgarastyrjöldin í Sýrlandi mynduðu, sköpuðu kjöraðstæður fyrir samtökin 

til þess að ná fótfestu á svæðinu. Hryðjuverkasamtökin sem starfað höfðu í ýmsum myndum 

 
 
17 Sjá m.a. Kraehenmann (n. 14). 
18 Sjaría er lagakerfi íslam, unnið upp úr Kóraninum. Ekki er um að ræða heildstætt réttarkerfi heldur ýmsar 
túlkanir, úrskurði og réttarreglur. Sjá nánar: Magnús Þorkell Bernharðsson, „Hvað er sjaría eða sjaríalög“ 
(Vísindavefurinn, 7. október 2019) <http://www.visindavefurinn.is/svar.phd?id=72686#> skoðað 15. desember 
2020. 
19 „What is „Islamic State“?“ (BBC News, 12. febrúar 2020) <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-
29052144> skoðað 28. september 2020. 
20 Krishnadev Calamur, „ISIS: An Islamist Group Too Extreme Even For Al-Qaida“ (NPR.org, 13. júlí 2104) 
<https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2014/06/13/321665375/isis-an-islamist-group-too-extreme-even-for-
al-qaida> skoðað 27. september 2020. 
21 Donnelly, Sanderson og Fellman (n. 12) 23–24. 



 
 

 
 

6 

og undir ýmsum nöfnum frá 2003, einsettu sér nú að koma á laggirnar „ríki“. Þann 29. júní 

2014 lýsti Abu Bakr al-Baghdadi yfir stofnun kalífadæmisins og sjálfan sig sem leiðtoga þess. 

Samhliða því tilkynnti hann nýtt nafn samtakanna sem héðan í frá skyldu kallast Íslamska 

ríkið.22 Samtökin sölsuðu undir sig sífellt stærra landsvæði og náðu á sitt vald verðmætum 

auðlindum. Á hápunkti sínum, undir lok árs 2014, var talið að samtökin réðu yfir landsvæði á 

stærð við Bretland23 og að rúmlega 10 milljón íbúar Sýrlands og Íraks væru þvingaðir til þess 

að lifa undir hrottafenginni stjórn þeirra.24 Þrátt fyrir ógnarstjórnina þá bar kalífadæmið mörg 

einkenni hefðbundinna ríkja. Stjórnvöldu innheimtu skatta, gáfu út fæðingarvottorð, ráku skóla 

og fjárfestu í uppbyggingu innviða.25 

 

2.2.2. Öflun nýliða  

Umfang og árangur liðssöfnunar ISIS er líklega það sem helst greinir samtökin frá bæði öðrum 

hryðjuverkahópum og öðrum átökum þar sem erlendir vígamenn hafa barist.26 Sumarið 2012 

fór að bera á fréttum af erlendum vígamönnum sem væru að yfirgefa heimaríki sín og ferðast 

til Sýrlands í því skyni að ganga til liðs við ISIS. Næstu fjögur árin varð lítið lát á slíkum 

fréttum.27 Samfélagsmiðlar léku lykilhlutverk í því að laða að þessa erlendu vígamenn. 

Áhrifamikill áróður samtakanna dró upp mynd af glæstu lífi innan kalífadæmisins og upphóf 

hinn hetjulega bardaga gegn óvininum. Áróðurinn var til þess gerður að fanga sérstaklega 

athygli þeirra sem upplifðu sig utangarðs eða voru af öðrum ástæðum veikir fyrir slíkum 

hugmyndum. Í samfélagsmiðlaherferðum ISIS, sem settar voru fram á fjölmörgum 

tungumálum, auglýstu samtökin nýja stjórnarhætti í Mið-Austurlöndum, upphófu þann 

sameiginlegan tilgang sem meðlimirnir höfðu fundið og hrifu þannig með sér fjölda 

einstaklinga. Samfélagsmiðlar á borð við Youtube, Facebook, Instagram og Twitter gáfu ISIS 

tækifæri til þess að móta sína eigin ímynd (e. brand) án þeirra takmarkana sem hefðbundin 

fjölmiðlun hefði sniðið. Með beinni tengingu samtakanna við mögulega nýliða var jafnframt 

hægt að sérsníða áróðurinn að hverjum og einum auk þess sem aðgengi að mögulegum nýliðum 

varð greiðara en nokkru sinni fyrr. ISIS dreifði áróðri sínum á áður óþekktum skala og náðu til 

 
 
22 sama heimild. 
23 „UK Action to Combat Daesh“ (The United Kingdom Government) <https://www.gov.uk/government/topical-
events/daesh/about> skoðað 28. september 2020. 
24 Cook og Vale (n. 5) 7. 
25 Barbaro (n. 4). 
26 Cook og Vale (n. 5) 7. 
27 Bérénice Boutin o.fl., „The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union. Profiles, Threats & 
Policies“ [2016] Terrorism and Counter-Terrorism Studies 9 <http://icct.nl/publication/report-the-foreign-
fighters-phenomenon-in-the-eu-profiles-threats-policies/> skoðað 23. september 2020. 
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stærri og fjölbreyttari hóps en nokkrum öðrum hryðjuverksamtökum hafði áður tekist. 

Liðssöfnunin takmarkaðist til að mynda ekki eingöngu við unga karlmenn sem gætu tekið þátt 

í átökunum með beinum hætti. Sérstakar áróðursherferðir, sem ætlað var að ná til kvenna, lýstu 

möguleikanum á því að finna ástina innan kalífadæmisins. Konur og börn, allt niður í 13 ára, 

yfirgáfu heimili sín í leit að nýju samfélagi til að tilheyra; margar konurnar með von um að 

giftast.28 

Áætlað er að yfir 40.000 einstaklingar frá yfir 110 ríkjum hafi ferðast til Sýrlands og 

Íraks til þess að ganga til liðs við ISIS. Tæplega þriðjungur þeirra eru talin hafa komið frá 

ríkjum Evrópu.29 Þegar mest lét, árið 2014, er talið að allt að 2.000 manns hafi ferðast inn á 

yfirráðasvæði Íslamska ríkisins í hverjum mánuði. Sú tala var árið 2016 komin niður í 50 á 

mánuði.30 

 

2.2.3. Hnignun og fall hins landfræðilega kalífadæmis og staða erlendra vígamanna 

Landsvæði það sem ISIS kallaði ríki sitt var hvort tveggja í senn þeirra mesti veikleiki og helsti 

styrkur. Stofnun hins svonefnda kalífadæmis var mikilvægur þáttur í liðssöfnun samtakanna. 

Hún gerði það þó einnig að verkum að andstæðingar þeirra gátu farið að beita hefðbundnum 

hernaðaraðferðum í stríði sínu gegn þeim, í stað þess að berjast stöðugt við „ósýnilegan“ 

andstæðing. Í febrúar 2016 fór að hægja verulega á straumi nýrra erlendra vígamanna. 

Samtökin fóru halloka í átökunum og misstu landsvæði. Þeim reyndist erfiðara að draga upp 

mynd af sér sem ósigrandi, vaxandi afli. Þá var einnig orðið torveldara að ferðast að 

landamærunum. Samhliða missi landsvæðis og fækkun í innstreymi erlendra vígamanna fór 

tónninn frá ISIS að breytast. Mögulegir nýliðar voru hvattir til þess að vera eftir í heimaríkjum 

sínum og halda uppi merkjum samtakanna þar. Áherslan var að færast aftur yfir í fyrirkomulag 

hefðbundinna hryðjuverkasamtaka og skæruliðahernað.31 

Vorið 2019 féll síðasta vígi ISIS á því landsvæði sem samtökin höfðu skilgreint sem 

yfirráðasvæði sitt. Lýðræðissveitir Sýrlands (SDF) undir stjórn Kúrda, sem leitt höfðu 

baráttuna gegn hryðjuverkasamtökunum á vígvellinum, handsömuðu í kjölfarið tugþúsundir 

ISIS-liða og fjölskyldur þeirra. Þeirra á meðal voru erlendir vígamenn: karlar, konur og börn 

frá yfir 60 ríkjum, meðal annars Hollandi, Frakklandi, Bretlandi og öðrum Evrópuríkjum. Síðan 

 
 
28 Donnelly, Sanderson og Fellman (n. 12) 26–28. 
29 Cook og Vale (n. 5) 14. 
30 Richard Barrett, „Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees“ (The Soufan Center 
31. október 2017) 10 <https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/11/Beyond-the-Caliphate-Foreign-
Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017-v3.pdf> skoðað 27. ágúst 2020. 
31 Donnelly, Sanderson og Fellman (n. 12) 23–24. 



 
 

 
 

8 

þá hefur þeim verið haldið í yfirfullum bráðabirgða fanga- og tjaldbúðum. Aðstæður þar eru 

sagðar ómannúðlegar og í sumum tilvikum lífshættulegar. Konum og börnum er haldið sér, í 

aðskildum búðum og eru al-Hol búðirnar þær stærstu þeirrar tegundar. Samkvæmt Rauða 

hálfmánanum létust í það minnsta 517 einstaklingar í þeim búðum árið 2019. Þar af var 371 

barn.32 Fjöldi hinna erlendu vígamanna sem ferðaðist frá Evrópu hefur nú í mánuði, jafnvel ár, 

leitast við að fá að snúa aftur heim.33 Þá hafa Lýðræðissveitir Sýrlands ítrekað, en án árangurs, 

sóst eftir því að fá að senda til sinna heima þá evrópsku ríkisborgara sem þeir hafa í haldi.34 

 

2.2.4. Tvíþættur vandi 

Svo betur megi átta sig á mögulegum lausnum sem nefndar hafa verið í samhengi við þá stöðu 

sem nú er komin upp, er nauðsynlegt að gera stuttlega grein fyrir þeim tvíþætta vanda sem 

fylgir ISIS. Gera þarf greinarmun á annars vegar ISIS sem aðila að vopnuðum átökum í 

Sýrlandi og Írak og hins vegar sem hryðjuverkaógn sem hefur framið ofbeldisverk um allan 

heim.  

 

2.2.4.1. Átökin í Sýrlandi og Írak 

Um vopnuð átök gilda reglur alþjóðlegs mannúðarréttar. Þeim reglum er ætlað að takmarka 

þjáningar sem vopnuð átök valda, vernda einstaklinga sem ekki taka þátt í átökum eða þá sem 

kjósa að leggja niður vopn, ásamt því að takmarka hvaða aðferðum má beita í stríði.35 Ólíkar 

reglur gilda þó um ólík átök. Því skiptir máli hvers eðlis þau átök voru sem ISIS var aðili að í 

Sýrlandi og Írak. Mannúðarréttur greinir á milli annars vegar vopnaðra átaka sem eru 

alþjóðlegs eðlis (hér eftir alþjóðleg átök) og hins vegar vopnaðra átaka sem ekki eru alþjóðlegs 

eðlis (hér eftir innanlandsátök).36 Alþjóðleg átök eru átök milli tveggja eða fleiri ríkja. Um slík 

 
 
32 „“Bring Me Back to Canada”“ (Human Rights Watch, 29. júlí 2020) 
<https://www.hrw.org/node/375570/printable/print> skoðað 25. september 2020. 
33 „Syria: Dire Conditions for ISIS Suspects’ Families“ (Human Rights Watch, 23. júlí 2019) 
<https://www.hrw.org/news/2019/07/23/syria-dire-conditions-isis-suspects-families> skoðað 25. september 
2020. 
34 „Flawed Justice: Accountability for ISIS Crimes in Iraq“ (Human Rights Watch 2017) 25 
<https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/iraq1217web.pdf> skoðað 19. september 2020. 
35 „What is International Humanitarian Law?“ (The International Committee of the Red Cross (ICRC)) 
<https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf> skoðað 25. september 2020. 
36 „Classification of armed conflicts“ (The Rule of Law in Armed Conflicts project (RULAC)) 
<https://www.rulac.org/classification#collapse1accord> skoðað 23. september 2020. 
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átök gilda fjölmargar reglur, meðal annars þær sem settar eru fram í Genfarsáttmálunum.37 

Innanlandsátök eru átök sem eiga sér stað innan yfirráðasvæðis eins ríkis, milli ríkis og 

uppreisnarhópa eða uppreisnarhópa sín á milli. Mun takmarkaðri reglur gilda um slík átök 

samanborið við alþjóðleg átök. Helst ber þó að nefna 3. grein í fjórða Genfarsamningnum38 auk 

viðbótarsamþykktar II, sem samþykkt var árið 1977 í kjölfar vaxandi innanlandsófriðar víða 

um heim.39 Til viðbótar við ákvæði þjóðaréttarsamninga gilda jafnframt reglur venjuréttar um 

vopnuð átök. Það athugast að margar reglur mannúðarréttar eru nú viðurkenndar sem 

venjuréttur. Álitið er að mannúðarreglur sem teljast til venjuréttar eigi jafnt við um alþjóðleg- 

og innanlandsátök.40 

Átökin í Sýrlandi og Írak eru skilgreind sem vopnuð átök sem ekki eru alþjóðlegs 

eðlis.41 ISIS, sem aðili að þeim átökum, var því bundið af alþjóðlegum reglum mannúðarréttar. 

Rétt er að nefna að sú niðurstaða er óháð þeirri staðreynd að ISIS séu skilgreind sem 

hryðjuverkasamtök.42 Samkvæmt fjölmörgum alþjóðlegum stofnunum gerðist ISIS, sem aðili 

að vopnuðum átökum, sek um umfangsmikil og kerfisbundin brot gegn mannúðarlögum. Brot 

sem jafnvel geti talist glæpir gegn mannkyni. Meðal brota þeirra má nefna aftöku almennra 

borgara og þeirra sem hafa lagt niður vopn, illa meðferð og pyndingar á föngum auk kynferðis- 

og kynbundins ofbeldis.43 Óskir erlendra vígamanna um að vilja snúa heim þarf að setja í 

samhengi við þessar ásakanir. Ástæða er til að ætla að einhverjir þeirra hafi tekið þátt í slíkum 

brotum með beinum hætti.44 

 

 

 

 
 
37 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 
Field (samþykktur 12. ágúst 1949 og tók gildi 21. október 1951) 75 UNTS 31; Geneva Convention for the 
Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea  
(samþykktur 12. ágúst 1949 og tók gildi 21. október 1951) 75 UNTS 85; Geneva Convention Relative to the 
Treatment of Prisoners of War (samþykktur 12. ágúst 1949 og tók gildi 21. október 1951) 75 UNTS 135; 
Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Times of War (samþykktur 12. ágúst 1949 
og tók gildi 21. október 1951) 75 UNTS 287, sbr. Stjtíð. C, 16/65. 
38 Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Times of War (samþykktur 12. ágúst 
1949 og tók gildi 21. október 1951) 75 UNTS 287, sbr. Stjtíð. C, 16/65. 
39 „What is International Humanitarian Law?“ (n. 35). 
40 Kraehenmann (n. 14) 16. 
41 „Non-international armed conflicts in Syria“ (The Rule of Law in Armed Conflicts project (RULAC)) 
<http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-syria> skoðað 23. september 2020. 
42 Kraehenmann (n. 14) 23. 
43 sama heimild 51. 
44 Trudy Govier og David Boutland, „Dilemmas Regarding Returning ISIS Fighters“ (2020) 13 (2) Ethics & 
Global Politics 93, 95. 
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2.2.4.2. Hryðjuverkaógnin ISIS 

Til viðbótar við þau vopnuðu átök sem ISIS er aðili að eru samtökin jafnframt hryðjuverkaógn 

og skilgreind sem hryðjuverkasamtök af ríkisstjórnum um allan heim. Hryðjuverkasamtök eru 

ekki skilgreint fyrirbæri í þjóðarétti, frekar en hryðjuverk sem slík.45 Orðið hryðjuverk (e. 

terrorism) er fyrst talið hafa náð útbreiðslu á valdaskeiði Ógnarstjórnarinnar í frönsku 

byltingunni (1793-1794).46 Tímabilið einkenndist af fjölda aftökum byltingarsinnaðrar 

ríkisstjórnar á meintum andstæðingum byltingarinnar.47 Tilraunir til þess að skilgreina hugtakið 

á alþjóðavettvangi má rekja aftur til ársins 1937. Þjóðabandalagið, forveri Sameinuðu 

þjóðanna, setti þá fram skilgreiningu á hryðjuverkum í Samningi um forvarnir og refsingar 

gegn hryðjuverkum. Var hugtakið þar skilgreint sem glæpsamlegt athæfi beint að ríki og hvers 

ætlun væri að vekja ótta hjá tilteknum manneskjum, hópi af fólki eða almenningi.48 

Samningurinn öðlaðist þó aldrei gildi.49 Síðan þá hafa Sameinuðu þjóðirnar ítrekað reynt að 

sammælast um skilgreiningu án árangurs. Það verður þó ekki litið fram hjá því að vandinn við 

að skilgreina hugtakið er fyrst og fremst pólitískur en ekki lögfræðilegur.50  

Þó svo ekki hafi tekist að sammælast um alþjóðlega skilgreiningu á hugtakinu virðast 

flestir sammála um ákveðinn kjarna: hryðjuverk eru ákveðin tegund af pólitísku ofbeldi, þar 

sem tilgangurinn er að vekja ótta og hafa sálræn áhrif útfyrir hóp þeirra sem teljast bein 

fórnarlömb ofbeldisins.51 Hryðjuverkum er ætlað að ógna stöðugleika samfélagsins og hugarró 

almennings.52 Af því leiðir að hryðjuverkasamtök hljóta að teljast þeir hópar sem beita slíku 

ofbeldi að staðaldri.53 Í sumum tilvikum virðast hryðjuverkasamtök líta svo á að hryðjuverkin 

séu óhjákvæmilegur fylgifiskur í baráttu þeirra, nauðsynleg í leið að tilteknu markmiði. Í öðrum 

tilvikum hvetur hugmyndafræði þeirra með beinum hætti til og réttlætir hryðjuverk. Þannig er 

 
 
45 Christian Walter, „Terrorism“ (Max Planck Encyclopedias of International Law, apríl 2012) 
<https://hrproxy.hir.is:2113/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-
e999?rskey=CPiMgy&result=1&prd=MPIL> skoðað 8. október 2020. 
46 Alan Greene, „Defining Terrorism : One Size Fits All?“ (2017) 66 (2) International and Comparative Law 
Quarterly 411, 413. 
47 „Reign of Terror“ (Britannica, ágúst 2020) <https://www.britannica.com/event/Reign-of-Terror> skoðað 12. 
september 2020. 
48 Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism (samþykktur 9. desember 1948, tók gildi 12. 
janúar 1951) 78 UNTS 277. Sjá frumtexta: „criminal acts directed against a State and intended or calculated to 
create a state of terror in the minds of particular persons, or a group of persons or the general public“. 
49 Alex Schmid, „Terrorism - The Definitional Problem“ (2004) 36 (2) Case Western Reserve Journal of 
International Law 375, 385. 
50 sama heimild 389–390. 
51 Anthony Richards, „Defining Terrorism“ í Genevieve Lennon og Clive Walker (ritstj.), Routledge Handbook 
of Law and Terrorism (Routledge 2015) 17. 
52 Gus Martin, Essentials of terrorism: concepts and controversies (5th edition, SAGE 2019) 2. 
53 Laura Dugan og Joseph K Young, „Survival of the Fittest: Why Terrorist Groups Endure“ (2014) 8 (2) 
Perspectives on Terrorism 2, 7. 
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því farið í tilfelli hryðjuverkasamtakanna ISIS.54 Samtökin bera ábyrgð á hryðjuverkum í a.m.k. 

29 ríkjum heims.55 

Ekki er til staðar heildstætt alþjóðlegt regluverk um hryðjuverk. Fjölmargir 

alþjóðasamningar hafa hins vegar verið samþykktir sem varða slíkt ofbeldi, meðal annars á 

vettvangi Sameinuðu þjóðanna.56 Samhliða alþjóðasamningum hefur Öryggisráð Sameinuðu 

þjóðanna gefið út ályktanir er varða hryðjuverkavarnir. Ályktanir 1373 (2001),57 2178 (2014)58 

og 2396 (2017)59 eru þær sem helst koma til skoðunar í tengslum við erlenda vígamenn.60 

Ályktun 1373 (2001) lagði þá skyldu á ríki að til viðbótar við hryðjuverk sem slík, skuli gera 

refsiverða ýmsa tengda háttsemi; fjármögnun hryðjuverka, skipulagningu þeirra, hlutdeild í eða 

stuðning við hryðjuverk.61 Með ályktun 2178 (2014) var háttsemi í tengslum við ferðalög 

erlendra vígamanna bætt við þann lista. Ályktunin kvað á um að gera skyldi refsiverð ferðalög 

og tilraun til ferðalaga erlendra vígamanna ásamt fjármögnun og skipulagningu slíkra 

ferðalaga.62 Í ályktun 2396 (2017) er heimkoma erlendra vígamanna ávörpuð. Leggur hún 

áherslu á að borin séu kennsl á erlenda vígamenn, þeir sæti rannsókn og séu sóttir til saka.63 Í 

öllum framangreindum ályktunum er nauðsyn samvinnu milli ríkja í baráttunni gegn 

hryðjuverkum ítrekuð.  

 

2.3. Viðbrögð evrópskra stjórnvalda 

Ljóst er að um gríðarlega flókna stöðu er að ræða sem vekur upp fjölmargar spurningar. 

Yfirvöld í Evrópu geta þó ekki vikið sér undan vandanum til lengdar. Það er aðkallandi að 

stjórnvöld myndi sér og innleiði alhliða, langtíma stefnumörkun í þessum málum. Óháð því til 

hvaða viðbragða ríki grípa er mikilvægt að þau gangi ekki í berhögg við mannréttindi 

heimkomenda. Meðferð sem ekki uppfyllir kröfur um mannréttindi getur ýtt undir tilfinningu 

um óréttlæti og þar með leitt til enn frekari liðssöfnunar til hryðjuverkasamtaka.64  

 
 
54 Martin (n. 52); David D Kirkpatrick, „ISIS’ Harsh Brand of Islam Is Rooted in Austere Saudi Creed“ (The 
New York Times, 24. september 2014) <https://www.nytimes.com/2014/09/25/world/middleeast/isis-abu-bakr-
baghdadi-caliph-wahhabi.html?_r=0> skoðað 28. september 2020. 
55 Cook og Vale (n. 5) 7. 
56 United Nations Office on Drugs and Crimes (n. 11) 31. 
57 UNSC Res 1373 (28. september 2001) UN Doc S/RES/1373 (2001).  
58 UNSC Res 2178 (24. september 2014) UN Doc S/RES/2178 (2014). 
59 UNSC Res 2396 (21. desember 2017) UN Doc S/RES/2396 (2017). 
60 United Nations Office on Drugs and Crimes (n. 11) 31. 
61 UNSC Res 1373 (28. september 2001) UN Doc S/RES/1373 (2001), e) liður, 2. gr.   
62 UNSC Res 2178 (24. september 2014) UN Doc S/RES/2178 (2014), 6. gr.  
63 UNSC Res 2396 (21. desember 2017) UN Doc S/RES/2396 (2017), m.a. 12. gr. og 17.-19. gr.  
64 UNSC „Implementation of Security Council resolution 2178 (2014) by States affected by foreign terrorist 
fighters“ (14. maí 2015) UN Doc S/2015/338, mgr. 33. 
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2.3.1. Dómstólar í ríki þar sem afbrot er framið 

Einn fyrsti kosturinn sem stendur ríkjum til boða, til lausnar vandanum sem þeim er á höndum, 

er að erlendir vígamenn verði saksóttir fyrir dómstólum í því ríki þar sem þeir hafa framið 

afbrot sín. Það er réttur hvers fullvalda ríkis að ákæra þá sem grunaðir eru um að hafa framið 

afbrot á yfirráðasvæði þess.65 Yfirvöld í bæði Sýrlandi og Írak geta því, á grundvelli 

forráðasvæðislögsögu, ákært alla þá einstaklinga sem komu að brotum sem framin hafa verið 

á yfirráðasvæði ríkjanna tveggja. Á það einnig við um erlenda vígamenn. Að mörgu leyti er sú 

leið skynsamleg, sér í lagi með tilliti til rannsóknar og öflunar sönnunargagna. Málið er þó ekki 

alveg svo einfalt. Hin gríðarlegi fjöldi sakborninga og alvarleiki þeirra voðaverka sem framin 

voru innan Íraks og Sýrlands, væru áskorun fyrir dómskerfi í ríkjum sem ekki hafa þurft að 

þola raunir framangreindra tveggja ríkja. Dómstólar í ríkjunum tveimur eru fjársveltir, 

undirmannaðir og sérfræðiþekkingu vantar þegar kemur að öflun sönnunargagna á 

átakasvæðum.66 Þá eru fleiri atriði sem kunna að hafa áhrif á það hve fýsilegur sá kostur er. Þar 

á meðal er möguleg hætta á því að grundvallar mannréttindi erlendra vígamanna verði ekki 

virt.  

Þúsundir einstaklinga grunaðir um aðild að ISIS eru í haldi annars vegar í Írak og hins 

vegar á litlu svæði í Norður-Sýrlandi, sem nú lýtur stjórn Kúrda. Á meðal þeirra einstaklinga 

eru erlendir vígamenn. Fangelsin og tjaldbúðirnar þar sem þeim er haldið eru yfirfull og 

aðstæður afleitar. Lýðræðissveitir Sýrlands (SDF) undir stjórn Kúrda hafa ítrekað leitast eftir 

því að fá að senda evrópska ríkisborgara, sem þeir hafa í haldi í Norður-Sýrlandi, til sinna 

heima þar sem þeir hafi ekki tök á að rétta yfir þeim. Slíkar umleitanir hafa þó ekki skilað 

árangri. Samkvæmt Mannréttindavaktinni (e. Human Rights Watch) hafa samningaviðræður 

farið fram milli tiltekinna Evrópuríkja og stjórnvalda í Írak, um mögulegt framsal þúsunda 

grunaðra erlendra vígamanna frá Norður-Sýrlandi til Íraks. Þar yrðu þeir sóttir til saka.67 

Mannréttindavaktin hefur lýst yfir áhyggjum sínum af málsmeðferð írakskra dómstóla í málum 

gegn grunuðum ISIS-liðum, þeirra á meðal evrópskum ríkisborgurum. Segja þeir 

 
 
65 Tanya Mehra og Christophe Paulussen, „The Repatriation of Foreign Fighters and Their Families: Options, 
Obligations, Morality and Long-Term Thinking“ (6. mars 2019) <https://icct.nl/publication/the-repatriation-of-
foreign-fighters-and-their-families-options-obligations-morality-and-long-term-thinking/> skoðað 28. september 
2020. 
66 Tanya Mehra, „Bringing (Foreign) Terrorist Fighters to Justice in a Post-ISIS Landscape Part I: Prosecution 
by Iraqi and Syrian Courts“ (International Center for Counter-Terrorism, 22. desember 2017) 
<https://icct.nl/publication/bringing-foreign-terrorist-fighters-to-justice-in-a-post-isis-landscape-part-i-
prosecution-by-iraqi-and-syrian-courts/> skoðað 27. september 2020. 
67 Belkis Wille, „ISIS Suspect Transfers to Iraq Replete with Risks“ (Human Rights Watch, 1. nóvember 2019) 
<https://www.hrw.org/news/2019/11/01/isis-suspect-transfers-iraq-replete-risks> skoðað 27. september 2020. 
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málsmeðferðina langt í frá réttláta, gagnsæi skorti og sakborningar hafi hverfandi aðgang að 

verjendum.68 Þá eigi þeir hættu á að þola pyntingar. Ákærur gegn grunuðum ISIS-liðum byggi 

allar á lögum um hryðjuverkavarnir, sem heimili lífstíðarfangelsi og dauðarefsingu fyrir það 

eitt að hafa verið meðlimur í samtökunum.69 Ekkert bendir til þess að erlendir vígamenn séu 

undanskildir illri meðferð eða óréttlátri málsmeðferð, þvert á móti.70 Mannréttindavaktin hefur 

enn fremur sérstakar áhyggjur af því ef erlendu vígamennirnir verða skyldir eftir í Norður-

Sýrlandi. Nái sýrlensk stjórnvöld aftur tökum á svæðinu, sem nú er undir stjórn Kúrda, verða 

þeir færðir í sýrlensk fangelsi. Fangelsi sýrlenskra yfirvalda eru alræmd fyrir gróf 

mannréttindabrot, fjöldamorð og pyntingar.71  

Að jafnaði myndu flest evrópsk ríki sækjast eftir því að borgarar þeirra, sem hljóta dóm 

fyrir afbrot í öðrum ríkjum, séu framseldir. Þau láta sig það varða ef ríkisborgarar þeirra þurfa 

að líða brot gegn grundvallar mannréttindum sínum eða eru dæmdir til dauða í öðrum ríkjum. 

Óháð sekt eða sakleysi þeirra hafa yfirvöld að jafnaði reynt að vernda borgara sína gegn slíkum 

refsingum.72 Mörg, ef ekki flest, evrópsk ríki virðast þó hafa sýnt því takmarkaðan áhuga að 

reyna að fá borgara sína framselda frá Sýrlandi og Írak. Meðal þeirra ríkja er Frakkland. Í 

febrúar 2019 lýsti forseti Íraks því yfir að 13 franskir fangar, sem tengdust ISIS, hefðu verið 

framseldir til Írak frá Norður-Sýrlandi. Þeir væru sakaðir um að hafa framið glæpi gegn 

írökskum borgurum og því skyldi réttað yfir þeim í samræmi við þarlend lög.73 Framsalið er í 

samræmi við opinbera afstöðu Frakka, að réttað skuli yfir erlendum vígamönnum þar sem þeir 

fremja afbrot sín.74 Í Hollandi hafa sumir stjórnmálamenn stutt það að hollenskir ríkisborgarar 

verði sóttir til saka í Írak og Sýrlandi. Sá stuðningur kemur þrátt fyrir það að verulegar líkur 

standi til þess að þar verði þeir dæmdir til dauða, refsing sem hollenska stjórnarskráin kveður 

á um bann gegn.75  

 
 
68 „Flawed Justice: Accountability for ISIS Crimes in Iraq“ (n. 34) 25. 
69 Wille (n. 67). 
70 „Flawed Justice: Accountability for ISIS Crimes in Iraq“ (n. 34) 8. 
71 Wille (n. 67). 
72 Govier og Boutland (n. 44) 100. 
73 „Iraq says it will prosecute French ISIL fighters“ (Al Jazeera, 25. febrúar 2019) 
<https://www.aljazeera.com/news/2019/02/25/iraq-says-it-will-prosecute-french-isil-fighters> skoðað 23. 
september 2020. 
74 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, „Foreign Fighters - Q&A - Excerpts from the Daily Press 
Briefing (23.08.19)“ (France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affairs, 23. ágúst 2019) 
<https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-
proliferation/news/2019/article/foreign-fighters-q-a-excerpts-from-the-daily-press-briefing-23-08-19> skoðað 
23. september 2020. 
75 „The Debate around Returning Foreign Fighters in the Netherlands“ (Clingendael) 
<https://www.clingendael.org/publication/debate-around-returning-foreign-fighters-netherlands> skoðað 23. 
september 2020. 
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Ríki Evrópu, sem sögulega hafa gefið sig út fyrir að hafa mannréttindi að leiðarljósi, 

ber að tryggja að réttindi borgara þeirra séu virt, þ.m.t. réttur þeirra til réttlátrar málsmeðferðar 

fyrir dómi. Slíkt er ekki hægt að tryggja fyrir dómstólum í Írak eða Sýrlandi.76  

 

2.3.2. Innlendir dómstólar 

Þegnreglan svokallaða kveður á um að ríki geti almennt tekið lögsögu yfir ríkisborgurum sínum 

og þeim sem búsettir eru innan ríkis, þótt brot séu framin erlendis, að því gefnu að brotið sé 

refsivert í báðum ríkjum.77 Á grundvelli þeirrar reglu gætu ríki gripið til þess að ákæra 

heimkomendur (e. returnees) og byggt ákæru á almennum lögum, þ.e. hegningarlögum eða 

lögum um hryðjuverkavarnir. Þónokkur ríki hafa á síðustu árum gert breytingar á landslögum 

sínum í því skyni að ná betur utan um þann vanda sem fylgir erlendum vígamönnum. Slíkar 

breytingar samræmast þeirri skyldu sem lögð var á ríki í fyrrgreindum ályktunum 1373 (2001), 

2178 (2014)  og 2396 (2017).78 Breytingarnar hafa verið margvíslegar. Sum ríki hafa kynnt 

nýja heildstæða hryðjuverkalöggjöf. Önnur hafa gert breytingar á gildandi hegningarlögum. 

Uppfærð lög gera þá ekki lengur að skilyrði að einstaklingur hafi framið hryðjuverk með 

beinum hætti. Hver sá verknaður sem styður við eða felur í sér þátttöku í starfsemi 

hryðjuverkasamtaka er gerður refsiverður, s.s. dreifing áróðurs, söfnun nýliða eða fjármagns, 

upphafning eða hvatning til hryðjuverka og ferðalög í hryðjuverkatilgangi.79 Árið 2015 gerði 

Belgía til að mynda breytingar á sínum hegningarlögum þar sem ferðalög í því skyni að ganga 

til liðs við hryðjuverkasamtök voru gerð refsiverð, ásamt því að hljóta eða veita þjálfun til 

hryðjuverka. Meðal annarra ríkja sem farið hafa þessa leið eru Bretland og Þýskaland. Með 

nýjum lögum er hægt að saksækja einstaklinga sem ganga til liðs við ISIS, án þess að 

sönnunargögn liggi fyrir um tiltekin brot sem framin hafi verið á vígvelli á erlendu 

yfirráðasvæði. Slíkar lagabreytingar kunna þó, í einhverjum tilvikum, að hafa tekið gildi eftir 

að einstaklingur gekk til liðs við hryðjuverkasamtökin. Í þeim tilvikum þarf að gæta að 

vandamálum er varða afturvirkni.80 

 
 
76 Mehra og Paulussen (n. 65). 
77 Jan Klabbers, International law (Second edition, Cambridge University Press 2017) 99. 
78 UNSC Res 1373 (28. september 2001) UN Doc S/RES/1373 (2001); UNSC Res 2178 (24. september 2014) 
UN Doc S/RES/2178 (2014); UNSC Res 2396 (21. desember 2017) UN Doc S/RES/2396 (2017). 
79 Tanya Mehra, „Foreign Terrorist Fighters: Trends, Dynamics and Policy Responses“ (International Centre for 
Counter- Terrorism 19. desember 2016) 19–20 <https://icct.nl/app/uploads/2016/12/ICCT-Mehra-FTF-
Dec2016-2.pdf> skoðað 27. ágúst 2020. 
80 Govier og Boutland (n. 44) 102–103. 
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Í öðru lagi gætu ríki, jafnvel á grundvelli allsherjarlögsögu, byggt ákæru á alþjóðlegum 

mannúðarlögum, séu einstaklingar grunaðir um að hafa framið stríðsglæpi eða aðra 

alþjóðaglæpi.  Brýnt er að ríki skorist ekki undan því að sækja til saka einstaklinga séu þeir 

grunaðir um slík voðaverk, þó svo að einfaldara gæti virst að ákæra einungis á grundvelli 

hryðjuverkalaga.81 Ríki geta ekki látið refsileysi þeirra sem bera ábyrgð vegna alþjóðlegra 

glæpa viðgangast. Í því felst jafnframt ólíðandi ranglæti fyrir fórnarlömb slíkra grimmdarverka. 

Lengi vel virtust yfirvöld ætla að láta ákærur fyrir brot á hryðjuverkalögum duga í málum 

erlendra vígamann. Það virðist þó vera að breytast. Dæmi eru um að mál gegn einstaklingum 

hefjist sem hryðjuverkamál en byggt sé ofan á þau og ákæru fyrir stríðsglæpi bætt við síðar, í 

nokkurskonar framhaldsákæru (e. cumulative charging).82 Skortur á sönnunargögnum hefur 

þó gert ákærendum erfitt fyrir að byggja mál gegn erlendum vígamönnum. Í mörgum málum 

er aðeins hægt að sanna að einstaklingur hafi verið á svæði þar sem ISIS starfaði en ekki að 

þeir hafi endilega verið meðlimir í samtökunum eða að þeir hafi tekið þátt í ofbeldisfullum 

glæpum.  

Málshöfðun og ákæruatriði eru þó ekki eina áskorunin. Öfgavæðing (e. radicalization) 

í fangelsum er annað áhyggjuefni. Alþekkt er að innan fangelsa myndast oft og tíðum 

kjöraðstæður fyrir ofstækismenn til þess að breiða út öfgafulla hugmyndafræði. Verða þau þá 

einn skilvirkasti staðurinn fyrir nýliðasöfnun öfgahópa.83 Einnig liggur í augum uppi að 

öfgadrifnir einstaklingar sem hljóta dóm og afplána í fangelsi munu, að endingu, ljúka afplánun 

og verða hleypt aftur út í samfélagið. Þegar þar að kemur getur stafað veruleg hætta af þeim ef 

ekki hafa verið tekin skref til þess að stuðla að af-öfgavæðingu (e. de-radicalization) þeirra. 

Einstaklingur gæti jafnvel verið enn hættulegri eftir afplánun.84 

 

2.3.3. Alþjóðadómstólar 

Alþjóðlega sakamáladómstólnum í Haag er ætlað að saksækja og dæma í málum gegn 

einstaklingum sem grunaðir eru um svívirðilega glæpi sem varða alþjóðasamfélagið: 

þjóðarmorð, glæpi gegn mannkyni, stríðsglæpi og glæpi gegn friði. Dómstóllinn er sjálfstæður 

 
 
81 „Universal Jurisdiction Annual Review 2020: Terrorism and international crimes: prosecuting atrocities for 
what they are“ (TRIAL International) 12 <https://www.ecchr.eu/fileadmin/user_upload/UJAR_2020.pdf> 
skoðað 23. september 2020. 
82 sama heimild; „Increase in Cumulative Charges for Terrorism and War Crimes“ (European Union Agency for 
Criminal Justice Cooperation, 23. maí 2020) <https://www.eurojust.europa.eu/increase-cumulative-charges-
terrorism-and-war-crimes> skoðað 30. ágúst 2020. 
83 UNSC Res 2396 (21. desember 2017) UN Doc S/RES/2396 (2017). 
84 Govier og Boutland (n. 44) 9–10. 
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og varanlegur. Með fullgildingu Rómarsamþykktarinnar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn 

viðurkenna ríki lögsögu dómstólsins og getur hann tekið að sér mál er varða þau.85 Þá getur 

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna jafnframt vísað málum til dómstólsins skv. VII. kafla sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna.86 Dómstólnum er ekki ætlað að koma í stað landsdómstóla ríkja, þvert á 

móti er ítrekað í Rómarsamþykktinni að það sé skylda hvers ríkis að beita refsilögsögu sinni 

gagnvart þeim sem bera ábyrgð á alþjóðaglæpum. Alþjóðlega sakamáladómstólnum er hins 

vegar ætlað að grípa inn í ef dómstólar ríkis eru ófærir eða óviljugir til þess að taka mál fyrir 

og koma þannig í veg fyrir refsileysi.87 Einhverjir hafa kallað eftir því að dómstóllinn taki upp 

mál gegn ISIS-liðum.88 Hvorki Sýrland né Írak eru hins vegar aðilar að Rómarsamþykktinni. 

Þá hefur Öryggisráðið hingað til ekki verið reiðubúið að álykta um að vísa málinu til 

dómstólsins og virðist ólíklegt að til þess muni komi.89 Dómstóllinn hefur því ekki lögsögu til 

þess að taka upp málið. Þegar kemur að evrópskum ríkisborgurum verður jafnframt vart séð 

hvað stendur í vegi fyrir því að heimaríki þeirra saksæki þá.  

Hugmyndir um að stofna sérstakan ad hoc alþjóðadómstóll, bundinn tíma og stað, sem 

hefði það hlutverk að saksækja og dæma í málum meðlima hryðjuverkasamtakanna hafa einnig 

verið settar fram.90 Slíkir dómstólar voru til að mynda settir upp af Sameinuðu þjóðunum í 

kjölfar átakanna í Rúanda og fyrrum Júgóslavíu.91 Þær hugmyndir eru þó enn á frumstigi og 

ólíklegt þykir að þær muni verða að veruleika.92 Þá vilja sumir meina að ákall Evrópuríkja um 

stofnsetningu slíks dómstóls snúist fyrst og fremst um að halda erlendum vígamönnum þeirra 

utan yfirráðasvæðis síns. Þau þröngvi þeim upp á ríki sem vilji ekkert með þá hafa og hafi 

þegar beðið mikinn skaða vegna þeirra. Að sjálfsögðu eigi að rannsaka afbrot á vettvangi, en 

 
 
85 Rome Statute of the International Criminal Court (samþykktur 17. júlí 1998 og tók gildi 1. júlí 2002) 2187 
UNTS 3, sbr. Stjtíð. C, 36/2002 (Rómarsamþykktin). 
86 Charter of the United Nations (samþykktur 26. júní 1945, öðlaðist gildi 24. október 1945) 1 UNTS XVI, 
Stjtíð. C, 9/1965. Sjá nánar Alexandre Skander Galand, UN Security Council referrals to the International 
Criminal Court: legal nature, effects, and limits (Brill Nijhoff 2019). 
87 „Understanding the International Criminal Court“ (International Criminal Court)) <https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf> skoðað 28. september 2020. 
88 „The Netherlands: ISIS Cannot Go Unpunished“ (Government of the Netherlands, 26. september 2019) 
<https://www.government.nl/latest/news/2019/09/26/the-netherlands-isis-cannot-go-unpunished> skoðað 27. 
september 2020. 
89 Cóman Kenny, „Prosecuting Crimes of International Concern: Islamic State at the ICC?“ (2017) 33 (84) 
Utrecht Journal of International and European Law 120, 123. 
90 James Reinl, „Thousands of ISIS Fighters Sit in Prison. Kurdish Leaders Call for a Special Tribunal.“ (The 
World from PRX, 29. mars 2019) <https://www.pri.org/stories/2019-03-29/thousands-isis-fighters-sit-prison-
kurdish-leaders-call-special-tribunal> skoðað 29. september 2020. 
91 „Understanding the International Criminal Court“ (n. 87). 
92 Alicia Medina, „What Do We Miss When We Only Go after ISIS Fighters as Terrorists?“ (Syria Direct, 24. 
júní 2020) <https://syriadirect.org/news/prosecute-isis-members-for-war-crimes-not-just-terrorism-charges-say-
european-prosecutors/> skoðað 26. september 2020; Kenny (n. 89) 121. 
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réttarhöld og byrðinni af refsivistun eigi ekki að leggja á Írak og Sýrland. Þau ríki hafi þegar 

þurft að þola nóg.93 

 

2.3.4. Aðrir möguleikar? 

Framangreindri umfjöllun er ekki ætlað að vera tæmandi fyrir þá möguleika sem ríki hafa þegar 

kemur að því að bregðast við vandanum er varðar erlenda vígamenn, né að telja upp alla kosti 

eða ókosti sem fylgja hverjum og einum þeirra. Frekar er henni ætlað að stikla á stóru um helstu 

möguleika og sýna að ekki er ein augljós leið þegar kemur að því að eiga við þennan vanda. 

Til viðbótar við þær leiðir sem að framan voru reifaðar hefur nokkuð borið á því að evrópsk 

stjórnvöld hafi gripið til ríkisfangssviptinga gegn borgurum sínum sem ferðuðust til Sýrlands 

og gengu til liðs við ISIS. Framkvæmdin stingur í stúf við viðbrögð fjölda annarra ríkja sem 

hafa svarað ákalli Lýðræðissveita Sýrlands og greitt fyrir heimkomu erlendra vígamanna.94 

 

3. Svipting ríkisborgararéttar og bann við gerræðislegri sviptingu 

3.1. Endurvakning sviptingar innan Evrópu 

Lengi var útlit fyrir að svipting ríkisborgararéttar væri svo gott sem lögst af meðal Evrópuríkja. 

Þrátt fyrir að ákvæði sem heimiluðu sviptingu væri að finna í lögum þeirra flestra hafði þeim 

varla verið beitt svo áratugum skipti.95 Auknar áhyggjur af hryðjuverkum síðustu ár og áratugi 

hafa hins vegar leitt til þess að fjölmörg ríki dusta nú rykið af heimildum sínum til sviptingar. 

Önnur ríki íhuga nú, eða hafa þegar, lögfest slíkar heimildir í því skyni að svipta þá 

ríkisborgararétti sem fremja hryðjuverk eða eru viðriðnir hryðjuverkasamtök.  

Í byrjun árs 2015 tóku gildi breytingar á austurrískum lögum sem meðal annars heimila 

stjórnvöldum að svipta þá ríkisborgararétti sem sjálfviljugir og með virkum hætti taka þátt í 

skipulögðum vígahópum sem berjast í vopnuðum átökum á erlendri grundu.96 Heimildin kom 

inn sem viðbót við eldra ákvæði í austurrískum lögum um heimild til sviptingar ef einstaklingur 

gengur sjálfsviljugur í erlendan her. Athugasemdir með frumvarpi til laganna ítreka mikilvægi 

þess að þátttakan sé af fúsum og frjálsum vilja, en að þátttöku sem slíka skuli túlka rúmt; 

 
 
93 Helen Warrell, „Sweden Proposes International Tribunal to Try Isis Fighters“ (Financial Times, 19. maí 
2019) <https://www.ft.com/content/9086250e-7802-11e9-bbad-7c18c0ea0201> skoðað 26. september 2020. 
94 Anthony Dworkin, „Beyond Good and Evil: Why Europe Should Bring ISIS Foreign Fighters Home“ (ECFR) 
<https://ecfr.eu/publication/beyond_good_and_evil_why_europe_should_bring_isis_foreign_fighters_home/> 
skoðað 23. desember 2020. 
95 Patti Tamara Lenard, „Democracies and the Power to Revoke Citizenship“ (2016) 30 (1) Ethics & 
International Affairs 73, 73. 
96 Grenzkontrollgesetz, Staatsbürgerschaftsgesetz, Änderung (351 d.B.) § 2 (Austurríki).  
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orðalaginu sé ætlað að ná til allra þeirra sem með einum eða öðrum hætti styðja slík samtök.97 

Í Hollandi var heimild til sviptingar í nafni þjóðaröryggis innleidd árið 2017. Ráðherra er nú 

heimilt að svipta einstakling sem staddur er utan ríkisins ríkisfangi sínu hafi einstaklingurinn 

sýnt af sér háttsemi sem bendir til þess að hann hafi gengið til liðs við hryðjuverkasamtök sem 

ógna þjóðaröryggi. Skilyrði er að einstaklingur hafi náð 16 ára aldri.98 Ráðherra heldur lista 

yfir þau hryðjuverkasamtök sem ákvæðið tekur til og eins og er samanstendur listinn af þremur 

samtökum: Al-Qaeda, ISIS og Hay-at Tahrir al-Sham.99 Með nýjustu breytingunum á dönsku 

ríkisfangslöggjöfinni er ráðherra nú heimilt að svipta þá ríkisborgararétti sem gerast sekir um 

háttsemi sem telst verulega skaðleg grundvallar hagsmunum ríkisins. Um er að ræða breytingu 

frá því sem áður var þegar aðkoma dómstóla var forsenda fyrir sviptingu.100 Í þýskum lögum 

var missir ríkisborgararéttar aðeins mögulegur í einu tilviki. Þýskur ríkisborgari skyldi missa 

ríkisfang sitt gengi hann sjálfviljugur í her erlends ríkis hvers hann hefur jafnframt ríkisfang.  

Með lagabreytingu sem samþykkt var í apríl árið 2019 var sú heimild útvíkkuð. Einstaklingar 

sem taka þátt í vopnuðum átökum fyrir hönd hryðjuverkasamtaka utan Þýskalands skyldu nú 

einnig geta misst þýskan ríkisborgararétt sinn.101 Að mati þýsku ríkisstjórnarinnar hafa þeir 

einstaklingar með gjörðum sínum sýnt að þeir hafni Þýskalandi og þeim grunngildum sem það 

stendur fyrir. Ákvæðið á aðeins við um þá sem náð hafa 18 ára aldri.102 Lagabreytingar 

framangreindra ríkja eru ekki einsdæmi. Á síðustu árum hafa þrettán aðildarríki 

Evrópusambandsins (ESB) gert verulegar breytingar á lögum sínum um ríkisborgararétt. 

Heimildir til þess að svipta einstaklinga ríkisborgararétti í nafni hryðjuverkavarna voru 

innleiddar eða útvíkkaðar í átta þeirra. Önnur ríki hafa reitt sig á heimildir til sviptingar sem 

þegar var að finna í lögum þeirra og túlkað þær til þess að ná yfir aðstæður sem ekki voru 

 
 
97 Vorblatt, WFA und Erläuterungen (351 d.B), Zu Artikel 2 (Austurríki). 
98 Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met 
het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, Stb. 2017-52; Tom L 
Boekestein og Gerard-René de Groot, „Discussing the Human Rights Limits on Loss of Citizenship: A 
Normative-Legal Perspective on Egalitarian Arguments Regarding Dutch Nationality Laws Targeting Dutch-
Moroccans“ (2019) 23 (4) Citizenship Studies 320, 323. 
99 sama heimild. 
100 Lov nr. 1057 af 24.10.2019 om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven, § 1 (Danmörk). 
101 Drittes Gesetz Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, 04.08.2019, BGBl. I 2019, p. 1124 (Þýskaland).  
102 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes, Deutscher Bundestag [Drucksache 19/9736] (Þýskaland). 
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fyrirséðar við lögfestingu þeirra. Alls heimila nú 18 aðildarríki ESB sviptingu á grundvelli þess 

að einstaklingur hafi gerst sekur um landráð eða einhverskonar svik við ríkið.103  

Engum ætti að dyljast að framangreindar aðgerðir eru viðbrögð evrópskra stjórnvalda 

við uppgangi og falli ISIS í Sýrlandi og Írak og þeim fjölda erlendra vígamanna sem nú vilja 

snúa aftur heim til Evrópu. Ríki eru skuldbundin til þess að grípa til allra nauðsynlegra 

ráðstafana til þess að berjast gegn hryðjuverkum, þar með talið þeirri hættu sem fylgt getur 

erlendum vígamönnum. Að því virtu og í ljósi skelfilegra voðaverka ISIS, ætti mögulega ekki 

að sæta furðu að ríki kjósi nú að grípa til þess íþyngjandi úrræðis sem svipting ríkisborgararéttar 

er. Nauðsynlegt er þó að úrræðið sé skoðað með hliðsjón af bæði eðli ríkisborgararéttar og 

öðrum þjóðaréttarlegum skuldbindingum ríkja.  

 

3.2. Ríkisborgararéttur og þjóðaréttarlegt samhengi 

Mannlegt samfélag er forsenda fyrir tilvist ríkis. Það samfélag getur talið milljarða eða 

þúsundir, en án fólks er ekkert ríki.104 Hugmyndina að baki ríkisborgararétti, eins og við 

þekkjum hann í dag, má rekja aftur til friðarsamninganna í Vestfalíu árið 1648 og tilkomu 

hugmyndarinnar um fullveldi ríkja. Litið var svo á að með ríkisborgararétti mætti skilja á milli 

þeirra sem skulduðu tilteknu ríki hollustu og tryggð og þeirra sem ekki gerðu það.105 Það er 

þáttur í fullveldisrétti ríkja að ákveða hvaða reglur gilda um það hverjir eru og geta orðið 

ríkisborgarar þess og hafa flest ríki sett sér slíkar reglur.106 Lagalega felur ríkisborgararéttur107 

í sér sérstök, skilgreind tengsl einstaklings við ríki. Ríkisborgari nýtur ákveðinna réttinda og 

skyldna gagnvart ríkinu, umfram þá sem ekki hafa ríkisborgararétt þess. Þeir njóta ýmissa 

stjórnmálalegra réttinda, svo sem kjörgengis og kosningaréttar. Skilyrðislaus landvistarréttur 

er jafnframt takmarkaður við ríkisborgara hvers ríkis.108 Það athugast þó að ýmis réttindi sem 

áður voru takmörkuð við ríkisborgara hafa víða verið útvíkkuð þannig að þau nái t.d. til 

 
 
103 Jules Lepoutre, „Citizenship Loss and Deprivation in the European Union (27 + 1)“ (European University 
Institute 2020) 8–9 <https://cadmus.eui.eu//handle/1814/66958> skoðað 18. október 2020; Rainer Bauböck og 
Vesco Paskalev, „Cutting Genuine Links : A Normative Analysis of Citizenship Deprivation“ (2015) 30 
Georgetown immigration law journal 47, 71; Gott yfirlit má jafnframt finna á „Countries: Comparative Data“ 
(Statelessness Index, 25. janúar 2018) <https://index.statelessness.eu/countries> skoðað 20. desember 2020.  
104 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (samþykktur 26. desember 1933 og tók gildi 26. 
desember 1934) 165 LNTS 19; Klabbers (n. 77) 75. 
105 Alice Edwards og Laura van Waas (ritstj.), Nationality and statelessness under international law (Cambridge 
University Press 2014) 12. 
106 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: undirstöður og handhafar ríkisvalds (Bókaútgáfan Codex 2015) 
54. 
107 Í ritgerð þessari verður að mestu notast við hugtakið ríkisborgararéttur en orðið ríkisfang verður einnig notað 
í sömu merkingu.  
108 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: undirstöður og handhafar ríkisvalds (n. 106) 53–54. 
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útlendinga með varanlega búsetu í ríki.109 Til viðbótar við hin lagalega skilgreindu tengsl ríkis 

og einstaklings, hefur ríkisborgararéttur gjarnan verið talinn mikilvægur hluti af sjálfsmynd 

einstaklinga.110  

Þegar kemur að því hvaða ríkisborgararétt einstaklingur öðlast við fæðingu hafa tvö 

sjónarmið verið ríkjandi. Algengust er ætternisreglan (l. jus sanguinis). Samkvæmt henni ræðst 

ríkisborgararéttur af ríkisfangi foreldra, óháð því hvar einstaklingur fæðist.111  Sem dæmi má 

nefna að börn sem fæðast íslenskum ríkisborgurum öðlast íslenskan ríkisborgararétt, þó svo að 

þau komi í heiminn á erlendri grund.112 Byggi ríki hins vegar á fæðingarlandsreglunni (l. jus 

soli) ræðst ríkisborgararéttur af því hvort einstaklingur fæðist á yfirráðasvæði eða innan 

lögsögu ríkis. Hvorki þjóðerni né búseta foreldra hefur þá áhrif.113 Ríkisfangslöggjöf ríkja 

byggist oft á blöndu af báðum framangreindum reglum.114 Ríkisfang er jafnframt hægt að 

öðlast síðar á lífsleiðinni. Útlendingar sem flytjast til annars ríkis kunna að öðlast þar 

ríkisborgararétt. Möguleiki útlendinga á því að öðlast ríkisborgararétt er til staðar í öllum 

ríkjum en skilyrði fyrir veitingu eru breytileg milli ríkja. Flest gera þau þá lágmarkskröfu að 

einstaklingur hafi búið innan ríkisins í ákveðinn tíma.115 Í alþjóðlegu samhengi er enska 

hugtakið „naturalization“ að jafnaði notað um veitingu ríkisborgararéttar í slíkum tilvikum og 

verður í ritgerð þessari stuðst við íslenska hugtakið þegnleiðing í sama tilgangi. 

Þjóðaréttur hefur sögulega haft lítil afskipti af því hverjir skuli vera ríkisborgarar hvaða 

ríkis. Veiting og svipting ríkisborgararéttar er í grunninn talið viðfangsefni landsréttar en ekki 

þjóðaréttar.116 Heimildir ríkja til þess að móta sér slíkar reglur voru lengst af taldar nánast 

takmarkalausar. Þær fáu þjóðaréttarreglur sem giltu um ríkisborgararétt vörðuðu hagsmuni 

ríkja í samskiptum sín á milli. Á tímum þar sem flestir lifðu og dóu á þeim stað sem þeir fæddust 

voru deilur tengdar ríkisborgararétti fátíðar. Í miklum meirihluta tilvika var ríkisborgararéttur 

veittur við fæðingu og tilvik sem gátu valdið deilum voru hverfandi. Samhliða hnattvæðingu, 

 
 
109 Edwards og Waas (n. 105) 12. 
110 Thomas Cassuto, „Identity and nationality“ í Committee of Experts on Nationality, „2nd European 
Conference on Nationality, Challenges to National and International Law at the Beginning of the New 
Millenium“ (Council of Europe desember 2001) 41. 
111 Klabbers (n. 77) 130–131. 
112 Lög um íslenskan ríkisborgararétt, nr. 100/1952, 1. gr. 
113 Klabbers (n. 77) 130–131. 
114 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: undirstöður og handhafar ríkisvalds (n. 106) 55. 
115 Peter J Spiro, „A New International Law of Citizenship“ (2011) 105 (4) American Journal of International 
Law 694, 723. 
116 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (n. 7) 117; Spiro (n. 115) 694. 
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auknum hreyfanleika og alþjóðlegum fólksflutningum urðu breytingar þar á. Síauknar deilur 

leiddu til þess að viðfangsefnið komst á forgangslista margra þjóðaréttar sérfræðinga.117   

Ríkisfang var eitt þriggja viðfangsefna á alþjóðaráðstefnu Þjóðabandalagsins sem 

haldin var í Haag árið 1930. Markmið ráðstefnunnar var að skrásetja í samningsformi reglur á 

sviði þjóðaréttar (e. codification). Þegar kom að reglum í tengslum við ríkisfangs var lagt upp 

með að leitast við framsækna skráningu sem myndi stuðla að framþróun í málaflokknum í stað 

þess að lögskráningin yrði takmörkuð við skráningu á gildandi rétti.118 Var það til marks um 

þau takmörkuðu afskipti sem þjóðaréttur hafði haft af málaflokknum fram að því, en líkt og 

bent var á í aðdraganda ráðstefnunnar yrði alþjóðasamningur um ríkisfang sem fæli í sér 

skráningu á gildandi reglum rýr og lítt gagnlegur.119 Niðurstaða ráðstefnunnar, Haag-

samningurinn um árekstur milli laga um ríkisborgararétt, var hins vegar ekki sú töfralausn sem 

sumir höfðu vonast eftir. Strax í inngangsorðum samningsins sagði að í bili væri ómögulegt að 

komast að samkomulagi um öll þau vandamál sem ríki stæðu frammi fyrir í tengslum við 

ríkisborgararétt. Með samningnum væri þó stigið ákveðið fyrsta skref í átt að því marki. 

Samningurinn ítrekaði regluna um að það væri hlutverk hvers ríkis að ákveða með lögum 

hverjir skyldu teljast ríkisborgarar þess. Öðrum ríkjum bæri að virða þau lög upp að því marki 

sem þau samræmdust þjóðaréttarsamningum, þjóðaréttavenjum og þeim meginreglum sem 

almennt væri viðurkennt að giltu um ríkisborgararétt.120 Þrátt fyrir að fela ekki í sér neinar 

róttækar breytingar var samningurinn að mörgu leyti upphafið að þeirri þróun sem síðan hefur 

orðið á sviði alþjóðlegra reglna um ríkisborgararétt.121 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 

þjóðanna122 markaði ákveðin tímamót í þeirri þróun. Í 15. gr. yfirlýsingarinnar segir: „Allir 

hafa rétt til ríkisfangs“. Með ákvæðinu var rétti einstaklings til ríkisfangs í fyrsta sinn lýst yfir 

á alþjóðavettvangi. Átján ár voru þá liðin frá því Haag-samningurinn var samþykktur. Enda 

þótt yfirlýsingin hafi ekki verið lagalega bindandi fyrir aðildarríki mátti í ákvæðinu greina 

áherslubreytingu frá því sem áður hafði tíðkast í tengslum við ríkisborgararétt: frá hagsmunum 

ríkja yfir á réttindi einstaklinga.123  

 
 
117 Spiro (n. 115) 699–700. 
118 „Appendix 8: Resolution Adopted by the Assembly of the League of Nations 27 September 1927“ (1947) 41 
(S4) American Journal of International Law 105, 107. 
119 Spiro (n. 115) 701. 
120 Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws (samþykktur 12. apríl 1930, tók 
gildi 1. júlí 1937) 179 LNTS 89 (Haag-samningurinn). 
121 Spiro (n. 114) 703. 
122 Universal Declaration of Human Rights (samþykktur 10. desember 1948) UNGA Res 217 A (III). Hér eftir 
Mannréttindayfirlýsing SÞ. 
123 United Nations Human Rights Council „Human rights and arbitrary deprivation of nationality, Report of the 
Secretary-General“ (14. desember 2009) UN Doc A/HRC/13/34, 20. mgr. 
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Enn í dag virðast flestir fræðimenn sammála um að ríkisborgararéttur sé í grunninn á 

forræði ríkja, ekki þjóðaréttar. Smám saman hefur fjöldi alþjóðlegra ákvæða sem setja ríkjum 

mörk í þeim efnum þó aukist. Skyldur ríkja samkvæmt alþjóðasamningum marka þeim í dag 

ákveðinn ramma þegar kemur að lagasetningu í tengslum við ríkisborgararétt, þar á meðal hvað 

varðar sviptingu ríkisborgararéttar.  

 

3.3. Bann við sviptingu að geðþótta 

Ríkisborgararéttur einstaklings er ekki nauðsynlega ævarandi. Nokkrar leiðir eru mögulegar til 

þess að rjúfa það sérstaka samband sem ríkisborgararéttur er talinn fela í sér. Fyrir það fyrsta 

getur ríkisborgari sjálfur beðist lausnar frá ríkisfangi sínu.124 Einstaklingur getur jafnframt 

misst ríkisfang sitt ex lege, en kemur missir þá til sem bein afleiðing af ákvæðum laga (missir 

ríkisfangs). Loks er mögulegt að einstaklingur sé sviptur ríkisfangi sínu að frumkvæði 

stjórnvalda, án aðkomu ríkisborgarans (svipting ríkisfangs).125 Það gefur auga leið að svipting 

ríkisfangs getur haft veruleg áhrif á möguleika einstaklings til þess að njóta ýmissa réttinda 

sinna.126 Í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar og þeirra umfangsmiklu ríkisfangssviptinga sem 

fram höfðu farið í þriðja ríkinu, myndaðist breið samstaða í alþjóðasamfélaginu um að slík 

misnotkun á sviptingarvaldinu væri með öllu óviðunandi. Í framhaldinu litu ákvæði í 

alþjóðasamningum dagsins ljós, hverra hlutverk var að sporna gegn óréttmætum sviptingum 

ríkisborgararéttar.127  

Grundvallarreglu um sviptingu ríkisborgararéttar má finna í 2. mgr. 15. gr. 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Þar kemur fram að engan megi svipta 

ríkisfangi af geðþótta (e. arbitrarily deprived). Sambærilegt bann við gerræðislegri sviptingu 

ríkisborgararéttar er að finna í fjölmörgum alþjóðasamningum. Ákvæði 9. gr. í Samningi um 

afnám allrar mismununar gagnvart konum leggur t.a.m. þá skyldu á herðar aðildarríkja að veita 

konum sama rétt og körlum til þess að öðlast, breyta eða halda þjóðerni sínu.128 Samningur um 

réttindi fatlaðs fólks kveður á um að fatlað fólk hafi rétt til að öðlast ríkisfang og breyta því og 

 
 
124 Rainer Bauböck og Vesco Paskalev, „Cutting genuine links: a normative analysis of citizenship deprivation“ 
(2015) 30 (1) Georgetown immigration law journal 47, 54. 
125 sama heimild 58. 
126 UNHRC „Human rights and arbitrary deprivation of nationality, Report of the Secretary-General“ (19. 
desember 2013) UN Doc A/HRC/25/28, 4. mgr. 
127 Sama heimild, 25. mgr.  
128 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (samþykktur 18. desember 
1979 og tók gildi 3. september 1981) 1249 UNTS 13, sbr. Stjtíð C, 5/1985, 9. gr. 
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að það megi ekki svipta ríkisborgararétti að geðþótta eða vegna fötlunar.129 Allsherjarnefnd 

Sameinuðu þjóðanna hefur viðurkennt bann við sviptingu ríkisborgararéttar af geðþótta sem 

grundvallarreglu í þjóðarétti130 og hefur mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna lýst því yfir að 

slík svipting sem byggir á mismunun sé brot á mannréttindum og mannfrelsi.131 Reglan er 

ítrekuð í ýmsum svæðisbundnum samningum, til að mynda í Evrópusamningi um ríkisfang frá 

árinu 1997. Í c) lið 4. gr. samningsins er kveðið á um að engan megi svipta ríkisfangi með 

handahófskenndum hætti.132 Í undirbúningsgögnum með samningnum kemur fram að ákvæðið, 

sem byggir á 15. gr. Mannréttindayfirlýsingar SÞ, veiti almenna vörn sem hafi sérstaka þýðingu 

vegna missis og sviptingar ríkisfangs að frumkvæði ríkis.133  

Af framangreindu má ráða að frumforsenda þess að svipting ríkisfangs geti talist 

lögmæt að þjóðarétti er að ekki sé um geðþóttaákvörðun að ræða. Til þess að það skilyrði sé 

uppfyllt er nauðsynlegt að ákvörðunin byggi á lögum. Lagastoðin ein og sér er þó ekki nóg. 

Ákvörðunin þarf jafnframt að standast tilteknar kröfur, bæði efnislega og hvað varðar 

málsmeðferð. Tryggja þarf að meðalhófs sé gætt, þ.e. að íþyngjandi ákvörðun gangi ekki lengra 

en nauðsyn krefur til að ná lögmætu markmiði sem stefnt er að.134 Þá hefur því verið haldið 

fram að með hliðsjón af orðlaginu um „geðþóttahátt“ (e. arbitrariness) megi leiða líkur að því 

að ákvörðun sé ólögmæt ef hún byggir ekki á viðeigandi rökum eða ef fyrirsjáanleika skortir.135 

Eins eru skýrar málsmeðferðarreglur mikilvægur varnagli gegn valdníðslu þegar kemur að 

sviptingu ríkisborgararéttar og ber ríkjum að virða þær ef ákvörðun á að teljast lögmæt.136 

 

3.3.1. Meðalhóf 

Svipting ríkisborgararéttar þarf að stefna að lögmætu markmiði sem samræmist landslögum, 

þjóðarétti og mannréttindum. Úrræðið þarf að vera hæft til þess að ná því markmiði sem að er 

stefnt og ákvörðun um sviptingu má aðeins taka þegar hinu lögmæta markmiði, sem að er 

 
 
129 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (samþykktur 13. desember 2006, tók gildi 3. maí 2008) 
2515 UNTS 3, sbr. Stjtíð. C, 5/2016, 18. gr. 
130 Sjá m.a. UNGA Res 50/152 (9. febrúar 1996) UN Doc A/RES/50/152, 16. mgr. Þar segir: „Calls upon States 
to adopt nationality legislation with a view to reducing statelessness, consistent with the fundamental principles 
of international law, in particular by preventing arbitrary deprivation of nationality ... “. 
131 UNHRC Res 7/10 (27. mars 2008) UN Doc A/HRC/RES/7/10.  
132 European Convention on Nationality [1997] ETS No. 166, sbr. Stjtíð. C, 9/2003. 
133 Explanatory Report to the European Convention on Nationality (1997) ETS No. 166, 36. mgr.  
134 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, „Guidance to States on human rights-
compliant responses to the threat posed by foreign fighters“ (United Nations 2018) 21 
<https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web-
final.pdf> skoðað 12. október 2020. 
135 UNHRC, „Human rights and arbitrary deprivation of nationality, Report of the Secretary-General“ (14. 
desember 2009) UN Doc A/HRC/13/34, 25. mgr. 
136 Sama heimild, 43. mgr. 
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stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti.137 Óumdeilt er að ríkjum ber skylda til þess 

að vernda borgara sína, þar með talið gegn hryðjuverkum. Í því skyni geta þau gripið til hverra 

þeirra ráðstafana sem þau telja viðeigandi, innan þeirra marka sem landslög og þjóðaréttur setja 

þeim. Flest ríki búa yfir mikilli getu til þess að verjast hryðjuverkum og standa þeim fjölmörg 

úrræði til boða í því skyni. Ríkisfangssvipting er sérstaklega íþyngjandi úrræði sem ekki ætti 

að grípa til nema ríki sýni fram á að það sé óumflýjanleg eða nauðsynleg viðbót í baráttunni 

gegn hryðjuverkum.138 Efasemdir hafa hins vegar vaknað um það hve áhrifaríkar sviptingar 

ríkisfangs í nafni hryðjuverkavarna séu og hvort þær séu til þess fallnar að ná því markmiði 

sem að er stefnt. Sumir telja að svipting ríkisborgararéttar erlendra vígamanna sé lítið annað en 

sýndarmennska. Ríki vilji líta út fyrir að ganga hart fram gegn erlendum vígamönnum og 

virðast sviptingar við fyrstu sýn sterk og ákveðin viðbrögð. Í raun séu þau þó ekki gagnleg sem 

öryggisráðstöfun.139 Þá hefur því verið velt upp að svipting ríkisborgararéttar í málum erlendra 

vígamanna kunni einmitt að verða vatn á myllu ISIS og annarra slíkra samtaka. Einstaklingar 

sem annars hefðu kosið að yfirgefa samtökin sjái sig nú tilneydda til áframhaldandi þátttöku. 

Með því að svipta erlenda vígamenn sína ríkisborgararétti og koma í veg fyrir að þeir geti snúið 

heim leysa Evrópuríki heldur ekki vandamálin sem fylgja erlendum vígamönnum.140 Þau færa 

þau einfaldlega yfir á annað ríki, sem oftar en ekki, er verr í stakk búið eða jafnvel ekki viljugt 

til þess að takast á við vandann.141 Framangreind sjónarmið kunna að benda til þess að 

mögulega sé úrræðið ekki hæft til þess að ná því markmiði sem að er stefnt. Þá virðast ríki ekki 

hafa rökstutt með fullnægjandi hætti af hverju nauðsynlegt er að grípa til sviptinga 

ríkisborgararéttar, í stað hefðbundnari úrræða á borð við varðhald, farbann, eftirlit eða 

hreinlega saksókn.142 

 
 
137 UN High Commissioner for Refugees „Expert Meeting - Interpreting the 1961 Statelessness Convention and 
Avoiding Statelessness resulting from Loss and Deprivation of Nationality, Summary Conclusions“ (Tunis, 31. 
október - 1. nóvember 2013) 19.-23.  mgr.  
138 Tamara Lenard (n. 95) 86. 
139 Sjá bæði Peter J Spiro, „Terrorist Expatriation: All Show, No Bite, No Future“ og Rainer Bauböck, „Whose 
Bad Guys Are Terrorists?“ í Rainer Baubock, Debating transformations of national citizenship (Springer Berlin 
Heidelberg 2018). 
140 Jessie Blackbourn, Lawrence McNamara og Toni Brunton-Douglas, „Summary Report of Revocation of 
Citizenship Expert Roundtable, London 10 May 2019“ (Bingham Centre for the Rule of Law 2019) 
<https://www.biicl.org/bcnew/www/documents/34_summary_report_-
_inslm_citizenship_revocation_roundtable_21-06-2019_final.pdf> skoðað 18. nóvember 2020; Council of 
Europe Parliamentary Assembly „Resolution 2263 (2019): Withdrawing nationality as a measure to combat 
terrorism / a human-rights compatible approach?“ (25. janúar 2019) Council of Europe 2019, 8. gr. . 
141 Tamara Lenard (n. 95) 88. 
142 Tom Boekestein, „Deprivation of Nationality as a Counter-Terrorism Tool: a Comparative Analysis of 
Canadian and Dutch Legislation“ (2018) 5 The Transnational Human Rights Review 23, 56. 
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Að framangreindu virtu má draga í efa að úrræðið sé til þess fallið að auka þjóðaröryggi 

eða að ekki séu vægari leiðir mögulegar. Jafnvel þó svo væri þyrfti í öllu falli að líta til þess 

hvort viðeigandi jafnvægi sé milli öndverðra hagsmuna, það er þeirra hagsmuna sem vernda á 

með ráðstöfuninni og hagsmuna einstaklings þess sem beita á úrræðinu gegn. Við mat á því 

hvort hófs hafi verið gætt við beitingu úrræðisins þarf að líta til þess hve djúpstæð tengsl 

einstaklings eru við ríkið, þar með talið hvort hann fæddist innan vébanda ríkisins, hve lengi 

hann hefur dvalið þar og hver fjölskyldutengsl hans eru. Þá þarf að líta til afleiðinga sviptingar 

fyrir einstaklinginn og fjölskyldumeðlimi hans; sér í lagi með tilliti til þess að samhliða 

sviptingu ríkisborgararéttar missir einstaklingur oftar en ekki dvalarleyfi innan landamæra 

ríkisins. Jafnframt kann að hafa áhrif hve langur tími líður frá þeim verknaði sem er forsenda 

sviptingar og þar til svipting fer fram. Því lengri tími sem líður, því alvarlegri þarf verknaðurinn 

að vera til þess að svipting teljist réttlætanleg.143 Ætla verður að jafnframt þurfi að taka tillit til 

þess hve mikil hætta er talin stafa af einstaklingi þeim sem beita á úrræðinu gegn. Um er að 

ræða íþyngjandi úrræði og varhugavert að setja alla þá sem ferðuðust til Sýrlands undir sama 

hatt, óháð því hvers eðlis þátttaka þeirra var eða aðstæður að öðru leyti.144  

Önnur atriði kunna jafnframt að koma til skoðunar. Skrifstofa SÞ gegn 

hryðjuverkastarfsemi hefur bent á að börn, 18 ára og yngri,145 sem fengin eru til þess að ganga 

til liðs við hryðjuverkasamtök skuli meðhöndluð sem fórnarlömb og að þeim skuli veita 

nauðsynlegan stuðning. Þetta eigi við jafnvel þótt ríki telji að öryggisógn stafi af umræddum 

einstaklingum.146 Fyrir liggur að ISIS laðaði að nokkurn fjölda einstaklinga undir 18 ára 

aldri.147 Í tilvikum unglinga sem gengu sjálfviljugir til liðs við hryðjuverkasamtökin er varla 

fullnægjandi að líta á þá einvörðungu sem fórnarlömb. Taka þarf tillit til fjölda þátta og 

viðbrögð ríkja gagnvart þeim þurfa að vera margþætt.148 Engu að síður verður að líta svo á að 

aldur einstaklings þegar hann gekk til liðs við hryðjuverkasamtök geti haft áhrif.  Rannsóknir 

 
 
143 UNHCR „Expert Meeting - Interpreting the 1961 Statelessness Convention and Avoiding Statelessness 
resulting from Loss and Deprivation of Nationality, Summary Conclusions“ (Tunis, 31. október - 1. nóvember 
2013) 19.-23.  mgr.  
144 „Guidelines for Addressing the Threats and Challenges of “Foreign Terrorist Fighters” within a Human 
Rights Framework“ (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) 2018) 44. 
145 United Nations Office of Counter-Terrorism, „Children affected by the foreign-fighter phenomenon: 
Ensuring a child rights-based approach“ (United Nations 2019) 18 
<https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/ftf_handbook_web_red
uced.pdf>. 
146 sama heimild 30. 
147 Cook og Vale (n. 5) 14. 
148 Liesbeth van der Heide og Jip Geenen, „Children of the Caliphate: Young IS Returnees and the Reintegration 
Challenge“ 13 <https://icct.nl/publication/children-of-the-caliphate-young-is-returnees-and-the-reintegration-
challenge/> skoðað 11. nóvember 2020. 
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á erlendum vígamönnum sem ferðuðust frá Evrópu til Sýrlands benda enn fremur til þess að 

hátt hlutfall þeirra glími við andleg veikindi.149 Ekki væri óeðlilegt að slíkir þættir gætu haft 

áhrif á matið.  

 

3.3.2. Málsmeðferð 

3.3.2.1. Málsmeðferðarreglur – raunhæf beiting 

Bann við gerræðislegri sviptingu ríkisfangs felur meðal annars í sér að til staðar þurfa að vera 

skýrar málsmeðferðarreglur.150 Samkvæmt skýrslu mannréttindaráðs SÞ þarf fyrst og fremst að 

tryggja að ákvörðun sé skrifleg og að raunverulegur möguleiki sé til staðar á að fá ákvörðunina 

endurskoðaða hjá stjórnvaldi eða dómstólum. Það er lykilatriði að þeir einstaklingar sem sviptir 

eru ríkisborgararétti eigi raunhæfan möguleika á því að fá ákvörðunina endurskoðaða, þar með 

talið efnislega.151 Sé höfð hliðsjón af sviptingum í málum erlendra vígamanna má hins vegar 

leiða líkur að því að kæruréttur þeirra sé oft og tíðum að engu hafður.152 

Ósjaldan fer svipting ríkisborgararéttar fram meðan einstaklingur er staddur utan ríkis 

og jafnvel án hans vitundar.153 Það gefur auga leið að einstaklingur sem staddur er í fanga- eða 

tjaldbúðum í Sýrlandi hefur að öllum líkindum takmörkuð tækifæri til þess að skipuleggja 

fullnægjandi kæru og koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Talsverðar umræður hafa á síðustu 

mánuðum farið fram um rétt erlendra vígamanna í aðstæðum sem þessum vegna máls Shamimu 

Begum. Hin breska Shamima Begum yfirgaf heimaland sitt í febrúar 2015 til þess að ganga til 

liðs við ISIS. Þá var hún 15 ára gömul. Fjórum árum síðar fann breskur blaðamaður hana í 

tjaldbúðum í Norður-Sýrlandi. Í viðtali lýsti hún reynslu sinni innan kalífadæmisins og grátbað 

um að fá að snúa heim til Bretlands með nýfætt barn sitt.154 Viðtalið vakti mikil viðbrögð. 

Nokkrum dögum síðar var Begum svipt ríkisborgararétti sínum. Samhliða sviptingunni var hún 

jafnframt látin sæta endurkomubanni. Málið fór fyrir sérstaka kærunefnd innflytjendamála 

(SIAC) sem fjallar meðal annars um ákvarðanir breskra stjórnvalda um sviptingu 

 
 
149 „Guidelines for Addressing the Threats and Challenges of “Foreign Terrorist Fighters” within a Human 
Rights Framework“ (n. 144) 14. 
150 UNHRC, „Human rights and arbitrary deprivation of nationality, Report of the Secretary-General“ (14. 
desember 2009) UN Doc A/HRC/13/34, 43. mgr.  
151 Sama heimild, 44. mgr. 
152 Council of Europe Parliamentary Assembly „Resolution 2263 (2019): Withdrawing nationality as a measure 
to combat terrorism / a human-rights compatible approach?“ (25. janúar 2019) Council of Europe. 
153 Maarten P Bolhuis og Joris van Wijk, „Citizenship Deprivation as a Counterterrorism Measure in Europe; 
Possible Follow-Up Scenarios, Human Rights Infringements and the Effect on Counterterrorism“ (2020) 22 (3) 
European Journal of Migration and Law 338, 358. 
154 Frances Perraudin og Vikram Dodd, „Isis Briton Shamima Begum Pleads to Return to UK after Giving 
Birth“ The Guardian (18. febrúar 2019) <https://www.theguardian.com/uk-news/2019/feb/17/shamima-begum-
who-fled-uk-to-join-isis-has-given-birth-say-family> skoðað 4. desember 2020. 
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ríkisborgararéttar á grundvelli þjóðaröryggis.155 Kærunefndin komst að þeirri niðurstöðu að 

þegar litið væri til málsatvika og aðstæðna kæranda yrði talið að réttur hennar til réttlátrar 

málsmeðferð hefði verið skertur.156 Engu að síður taldi nefndin, meðal annars með vísan til 

öryggisástæðna, að henni skyldi ekki heimilað að snúa aftur í þeim tilgangi að nýta kærurétt 

sinn. Hún gæti, ef vilji væri fyrir hendi, fylgt kærunni eftir frá Sýrlandi eða beðið þar til 

aðstæður hennar breyttust svo hún gæti betur tekið þátt málarekstrinum. Áfrýjunardómstóll 

komst hins vegar að annarri niðurstöðu. Taldi hann að þær leiðir sem kærunefndin lagði til 

væru ófullnægjandi til þess að tryggja réttláta málsmeðferð. Begum þyrfti að fá að snúa aftur 

til Bretlands. Málið væri þess eðlis að réttlæti og sanngirni vægju þyngra en öryggisáhyggjur 

enda hefðu stjórnvöld fjölda úrræða til þess að draga úr mögulegum öryggisógnum.157  

Dómurinn virðist gera það að skilyrði að stjórnvöld færi rök fyrir þeirri meintu ógn sem 

þau segja stafa af viðkomandi einstaklingi. Yfirlýsingar um ógn við öryggi séu einar og sér 

ekki nægjanleg ástæða þess að einstaklingur fái ekki notið réttlátrar málsmeðferðar. Skoða 

þurfi hvert mál fyrir sig og meta þá andstæðu hagsmuni sem þar takast á. Í þessu tilviki voru 

öryggissjónarmið talin léttari á vogarskálunum en réttur Begum til réttlátrar málsmeðferðar. 

Ekki er þó víst að sú yrði niðurstaðan í öllum tilvikum.158 Telja verður að sú aðferðafræði sem 

birtist í dómnum sé mun eðlilegri en sú að ríki fái takmarkalausar heimildir til þess að skerða 

réttindi einstaklinga með því einu að vísa til öryggisástæðna. Mál Begum er nú til meðferðar 

hjá Hæstarétti Bretlands en niðurstaða liggur enn ekki fyrir.159 

Eðli þeirra upplýsinga sem ákvörðun um sviptingu ríkisfangs byggir á kann enn fremur 

að hafa áhrif á raunhæfan möguleika einstaklings til þess að fá ákvörðunina endurskoðaða með 

fullnægjandi hætti á stjórnsýslustigi eða fyrir dómstólum. Ákvörðun byggir oftar en ekki á 

upplýsingum sem leyniþjónusta ríkis hefur aflað.160 Óumdeilt er að slíkar upplýsingar leika 

lykilhlutverk í baráttu ríkja gegn hryðjuverkum. Notkun þeirra í málum um sviptingu 

 
 
155 „Apply to the Special Immigration Appeals Commission“ (The United Kingdom Government) 
<https://www.gov.uk/guidance/appeal-to-the-special-immigration-appeals-commission> skoðað 6. desember 
2020. 
156 Begum v Special Immigration Appeals Commission & Ors [2020] EWCA Civ 918 [26]. Sjá frumtexta: „… 
in her current circumstances, [Begum] cannot play any meaningful part in her appeal, and that, to that extent, the 
appeal will not be fair and effective.“ . 
157 sama heimild [121]. 
158 Julie Coleman og Joana Cook, „Shamima Begum, citizenship revocation and the question of due process“ 
(ICCT, 17. júlí 2020) <https://icct.nl/publication/shamima-begum-citizenship-revocation-and-the-question-of-
due-process/>. 
159 „Shamima Begum: Bid to Return in Citizenship Fight Goes to Supreme Court“ BBC News (31. júlí 2020) 
<https://www.bbc.com/news/uk-53607595> skoðað 6. desember 2020. 
160 David Cole, Federico Fabbrini og Arianna Vedaschi (ritstj.), Secrecy, national security, and the vindication 
of constitutional law (Edward Elgar Publishing Limited 2013) 257. 
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ríkisborgararéttar kann hins vegar að vera viðsjárverð, enda hefur sá sem sviptingu sætir 

gjarnan afar takmarkaðan aðgang að þeim upplýsingum sem liggja að baki ákvörðun 

stjórnvalds þar eð yfir þeim hvílir leynd.161 Það gerir það að verkum að einstaklingurinn getur 

ekki með góðu móti varist þeim ásökunum sem á hann eru bornar.162 Geti hann ekki komið 

sínum sjónarmiðum og athugasemdum á framfæri aukast jafnframt líkur á því að röng ályktun 

verði dregin af upplýsingunum. Slíkt hlýtur enn fremur að auka hættu á því að einstaklingar 

sem engin raunveruleg ógn stafar af séu látnir sæta þessu íþyngjandi úrræði. 

Í skýrslu mannréttindaráðs SÞ kemur fram að í málum er varða sviptingu eða missi 

ríkisborgararéttar ætti kæra að fresta réttaráhrifum ákvörðunar. Annað kunni að valda 

verulegum vandkvæðum þegar kemur að raunhæfri beitingu kæruúrræða.163 Þrátt fyrir þetta 

virðast mörg ríki þó ekki haga þessu svo. Í dæmaskyni má nefna að samkvæmt dönskum lögum 

er ákvörðun ráðherra um sviptingu kæranleg og er kærufrestur fjórar vikur frá því tilkynnt er 

um ákvörðunina.164 Kæra frestar hins vegar ekki réttaráhrifum. Sömu sögu er að segja um bresk 

lög. Jafnvel þó einstaklingur nýti sér lögbundna kæruheimild kemur það því ekki í veg fyrir að 

hann sé sviptur ríkisborgararétti sínum og rekinn af landi brott eða honum bannað að snúa 

aftur.165 Þar sem heimildir ríkja til sviptinga ríkisfangs eru yfirleitt takmarkaðar við þá sem 

hafa tvöfalt ríkisfang kann enn fremur að skapast ákveðið kapphlaup milli þeirra ríkja sem 

einstaklingurinn hefur ríkisfang. Bæði ríki vilja reyna að losa sig við hann og ef þau bíða of 

lengi hætta þau á að hitt ríkið hafi þegar svipt hann ríkisfangi. Slíkt kapphlaup vinnur líklega 

það ríki sem veitir einstaklingum minni vernd gegn gerræðislegum ákvörðunum ríkis.166 Ríki 

hafa því í raun ákveðinn hvata til þess að láta kæru ekki fresta réttaráhrifum. Má í þessu 

samhengi benda á mál Abu Hamza Al-Masri sem var tvöfaldur ríkisborgari Bretlands og 

Egyptalands. Árið 2002 var Abu Hamza tilkynnt að ákvörðun hefði verið tekin um að svipta 

hann bresku ríkisfangi sínu á grundvelli þágildandi laga um ríkisfangssviptingu. Þau lög kváðu 

á um að kæra frestaði réttaráhrifum ákvörðunarinnar. Meðan málið var enn til meðferð hjá 

dómstólum svipti Egyptaland Hamza egypskum ríkisborgararétti sínum. Breski 

 
 
161 „Guidelines for Addressing the Threats and Challenges of “Foreign Terrorist Fighters” within a Human 
Rights Framework“ (n. 144) 46. 
162 Cole, Fabbrini og Vedaschi (n. 160) 267. 
163 UNHRC „Human rights and arbitrary deprivation of nationality, Report of the Secretary-General“ (19. 
desember 2013) UN Doc A/HRC/25/28, mgr. 33.; Sjá einnig „Expert Meeting - Interpreting the 1961 
Statelessness Convention and Avoiding Statelessness resulting from Loss and Deprivation of Nationality, 
Summary Conclusions“ (Tunis, 31. október - 1. nóvember 2013), 26. mgr. 
164 Lov nr. 1057 af 24.10.2019 om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven, § 1. 
165 Terry McGuinness og Melanie Gower, „Briefing Paper No. 06820 - Deprivation of British Citizenship and 
Withdrawal of Passport Facilities“ 16. 
166 Boekestein (n. 142) 52. 
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kærudómstóllinn komst í kjölfarið að þeirri niðurstöðu að heimild skorti til þess að svipta hann 

breskum ríkisborgararétti sínum, enda yrði hann við það ríkisfangslaus.167 Niðurstaða málsins 

leiddi til breytinga á breskum lögum á þann veg að kæra á ákvörðun um sviptingu 

ríkisborgararéttar var ekki látin fresta réttaráhrifum hennar.168 

 

3.3.2.2. Stjórnvaldsathöfn eða refsing? 

Löggjöf sumra ríkja gerir kröfu um að svipting fara ekki fram nema að undangengnum dómi. 

Er þá gerð krafa um sakfellingu fyrir brot gegn innlendum refsiákvæðum er varða hryðjuverk. 

Dæmi um slíka reglu er að finna í frönskum lögum.169 Kostur þess háttar reglna er að sú 

háttsemi sem gerð er að grundvelli sviptingar ríkisborgararéttar hefur verið staðfest af 

dómstólum með ótvíræðum hætti.170 Framkvæmdin er þó ekki gallalaus. Í nýlegum dómi 

Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE) í máli Ghoumid o.fl. g. Frakklandi171 var því meðal 

annars haldið fram að framkvæmdin bryti gegn 4. gr. 7. viðauka Mannréttindasáttmála Evrópu 

(MSE) um bann við endurtekinni málsmeðferð vegna refsiverðrar háttsemi eða tvöfaldri 

refsingu (l. ne bis in idem). Þeim möguleika hafði áður verið velt upp í skrifum fræðimanna.172 

Það var mat margra að dómstóllinn myndi komast að þeirri niðurstöðu, enda hefði jafnframt 

verið fallist á það í franskri dómaframkvæmd að svipting ríkisborgararéttar fæli í sér 

refsingu.173 Svo varð hins vegar ekki. MDE gaf ekki sérlega ítarlegan rökstuðning fyrir 

niðurstöðu sinni en vísaði meðal annars til þess að heimild til sviptingar ríkisborgararéttar væri 

ekki að finna í frönskum hegningarlögum og að svipting væri á hendi framkvæmdarvaldsins 

en ekki dómstóla. Mannréttindadómstóllinn viðurkenndi að um afar íþyngjandi úrræði væri að 

ræða en að það yrði að skoða með hliðsjón af alvarleika hryðjuverka, sem ógni grunnstoðum 

 
 
167 Abu Hamza v Secretary of State for the Home Department [2010] UKSIAC 23/2003. 
168 Matthew J Gibney, „The Deprivation of Citizenship in the United Kingdom: A Brief History“ 28 (4) 
Immigration, Asylum and Nationality Law 326, 332. 
169 Art. 25 C. civ. (Frakkland). 
170 UNHCR „Expert Meeting - Interpreting the 1961 Statelessness Convention and Avoiding Statelessness 
resulting from Loss and Deprivation of Nationality, Summary Conclusions“ (Tunis, 31. október - 1. nóvember 
2013) 27. mgr.  
171 Ghoumid og flr. g. France App nr. 52273/16, 52285/16, 52290/16, 52294/16 og 52302/16 (ECtHR, 25. júní 
2020). 
172 Sjá m.a. Bauböck og Paskalev (n. 124) 73; Council of Europe Parliamentary Assembly „Resolution 2263 
(2019): Withdrawing nationality as a measure to combat terrorism / a human-rights compatible approach?“ (25. 
janúar 2019) Council of Europe. 
173 „Ghoumid and Others v. France: The Grey Hole of Nationality Revocation“ (Globalcit, 5. ágúst 2020) 
<https://globalcit.eu/ghoumid-and-others-v-france-the-grey-hole-of-nationality-revocation/> skoðað 2. 
desember 2020. 
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lýðræðisins. Að því virtu leiddi það til þeirrar niðurstöðu að ekki var talið að um refsingu væri 

að ræða og 4. mgr. 7. gr. MSE ætti því ekki við í málinu.174 

Þegar kemur að sviptingu ríkisborgararéttar í málum erlendra vígamanna virðist hins vegar 

sjaldnast liggja dómur til grundvallar. Í flestum þeim tilvikum hafa framkvæmdarvaldinu 

einfaldlega verið fengnar heimildir til sviptingar, sumar hverjar mjög víðtækar. Þar hafa Bretar 

gengið hvað lengst. Þróun síðustu ár bendir þó til þess að önnur ríki verði ekki eftirbátar þeirra 

þegar fram líða stundir. Framkvæmdin er rökstudd með vísan til þess að sviptingin sé 

fyrirbyggjandi og ætlað að koma í veg fyrir hryðjuverk.175 Svipting ríkisborgararéttar án 

undangengins dóms hefur verið talin til þess sem kallað er stjórnvaldsathafnir (e. administrative 

measures). Einhlýt skýring liggur ekki fyrir á hugtakinu þegar það er notað í tengslum við 

hryðjuverkavarnir. Virðist það þó vísa til þvingunaraðgerða sem hafa það að markmiði að koma 

í veg fyrir hryðjuverk innan ríkisins. Aðgerðirnar eru ákveðnar af framkvæmdarvaldinu og 

háðar takmarkaðri endurskoðun dómstóla.176 Til annarra slíkra stjórnvaldsathafna teljast til að 

mynda farbann, endurkomubann, brottvísun, útgöngubann, takmarkanir á því hvar 

einstaklingur má búa, ásamt öðrum frelsisskerðingum. Innan Evrópu hefur borið á talsverðri 

aukningu í beitingu stjórnvaldsathafna á sviði hryðjuverkavarna síðustu ár.177 Nefnd SÞ gegn 

hryðjuverkastarfsemi hefur mælst til þess að stjórnvaldsathöfnum skuli aðeins beitt sem 

fyrirbyggjandi úrræði í þeim tilvikum þar sem saksókn telst ekki viðeigandi. Þá megi slíkar 

athafnir aldrei brjóta gegn mannréttindum þeirra sem þeim er beitt gegn.178  

Þó svo að svipting ríkisborgararéttar í málum erlendra vígamanna kunni að vera 

skilgreind sem stjórnvaldsathöfn verður ekki litið fram hjá því að hún ber með sér ákveðin 

merki refsingar.179 Á tíðum kann hún jafnvel að hafa mun alvarlegri afleiðingar fyrir 

einstakling en hefðbundnar refsingar innan refsivörslukerfisins.180 Sviptingu má þó beita án 

þess að uppfyllt séu almenn skilyrði um meðferð sakamála. Því hefur verið haldið fram að með 

 
 
174 Ghoumid og flr. g. France App nr. 52273/16, 52285/16, 52290/16, 52294/16 og 52302/16 (ECtHR, 25. júní 
2020), 71.-73. mgr. 
175 Cole, Fabbrini og Vedaschi (n. 160) 251. 
176 Bérénice Boutin, „Administrative Measures against Foreign Fighters: In Search of Limits and Safeguards“ 
[2016] Terrorism and Counter-Terrorism Studies 5 <https://icct.nl/publication/administrative-measures-against-
foreign-fighters-in-search-of-limits-and-safeguards/> skoðað 12. desember 2020. 
177 sama heimild 3; „Punished without Trial: The use of administrative control measures in the context of 
counter-terrorism in France“ (Amnesty International 2018) 5 
<https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2018/11/Punished-without-trial.pdf?x96812> skoðað 
12. desember 2020. 
178 UNSC „Implementation of Security Council resolution 2178 (2014) by States affected by foreign terrorist 
fighters“ (14. maí 2015) UN Doc S/2015/338, 155. mgr.  
179 Boekestein (n. 142) 57. 
180 Cole, Fabbrini og Vedaschi (n. 160) 266. 
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beitingu stjórnvaldsathafna og vísan til fyrirbyggjandi aðgerða, séu stjórnvöld gagngert að 

reyna að komast hjá þeim takmörkum sem reglur um meðferð sakamála setja þeim, svo sem 

hvað varðar sönnun.181 Meðal þeirra sem gagnrýnt hafa víðtæka notkun stjórnvaldsathafna í 

nafni hryðjuverkavarna er Mannréttindafulltrúi Evrópuþingsins. Fullyrðir hann að slíkum 

athöfnum sé beitt í því skyni að sniðganga reglur um réttláta málsmeðferð, fyrst og fremst 6. 

gr. MSE og þá vernd sem ákvæðið veitir sakborningum.182 Ályktanir sem þessar kunna á tíðum 

að fá stoð í orðræðu stjórnmálamanna, svo sem þegar þeir segja að með sviptingu ríkisfangs 

séu þeir að lýsa yfir algjörri vanþóknun á háttsemi einstaklings.183 Háttsemi sem stjórnvöld 

telja réttlæta sviptingu ríkisborgararéttar í málum erlendra vígamanna er í mörgum tilvikum nú 

þegar afbrot samkvæmt landslögum og saksókn ætti því fræðilega séð að vera möguleg.184 

Telja verður vafasamt að ríki geti beitt þessu íþyngjandi úrræði í málum þar sem skortur á 

sönnunargögnum veldur því að saksókn er ekki talin raunhæfur kostur. Myndi slík niðurstaða 

gera lítið úr þeirri vernd sem einstaklingar eiga að njóta þegar þeir eru bornir sökum um 

refsiverða háttsemi.  

Í öllu falli er ljóst að málsmeðferðarreglur í lögum eru mikilvægur öryggisventill þegar 

kemur að sviptingu ríkisborgararéttar, ekki síst þegar framkvæmdarvaldið hefur víðtækt 

svigrúm til mats og þegar háttsemin sem liggur til grundvallar sviptingu hefur ekki verið 

sönnuð fyrir dómstólum. Með hliðsjón af því sem að framan er rakið verður hins vegar talið að 

sú sé ekki alltaf raunin í tilvikum erlendra vígamanna. 

 

3.4. Brottvísun eða útlegð? 

Ekki er sjálfgefið að svipting ríkisborgararéttar leiði til brottvísunar fyrrum ríkisborgara.185 Í 

framkvæmd fylgir slíkri sviptingu þó yfirleitt ákvörðun eða yfirlýsing um að einstaklingi sé 

skylt að yfirgefa ríkið.186 Í tilvikum erlendra vígamanna virðist svipting ríkisborgararéttar hins 

vegar, fyrst og fremst, fara fram þegar einstaklingar eru staddir utan landamæra ríkisins.187 

Samhliða sviptingu eru þeir þá látnir sæta ótímabundnu endurkomubanni. Með sviptingu 

 
 
181 Boutin (n. 176) 20. Sjá nánar í Cole, Fabbrini og Vedaschi (n. 151) 252-253. 
182 Commissioner for Human Rights, „Letter to Ronald Plasterk, Minister of the Interior and Kingdom Relations 
of the Netherlands, and Ard Van Der Steur, Minister of Security and Justice of the Netherlands concerning three 
bills on counter-terrorism measures“ (Council of Europe nóvember 2016). 
183 Audrey Macklin, „Citizenship Revocation and the Privilege to Have Rights“ (2014) 40 (1) Queen’s Law 
Journal 18. 
184 Varðandi nánari umfjöllun um þetta atriði vísast til kafla 2.3.2. 
185 Sjá meðal annars Ghoumid og flr. g. France App nr. 52273/16, 52285/16, 52290/16, 52294/16 og 52302/16 
(ECtHR, 25. júní 2020), 50. mgr. 
186 Bolhuis og van Wijk (n. 153) 351. 
187 sama heimild 358. 
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ríkisborgararéttar þegar einstaklingur er staddur í þriðja ríki er með öllu komið í veg fyrir að 

hann geti snúið aftur.188 Framkvæmdin virðist gefa til kynna að megintilgangur sviptingar 

ríkisborgararéttar erlendra vígamanna sé einmitt þessi: að koma í veg fyrir að þeir geti snúið 

aftur á yfirráðasvæði ríkisins.189 Stjórnvöld virðast þó misjafnlega tilbúin til þess að gangast 

við þeim tilgangi með sviptingunum og ekki er ætlunin að alhæfa um ásetning þeirra. Þýsk 

stjórnvöld virðast til að mynda ekki ætla að beita sviptingu gegn þeim erlendu vígamönnum 

sem þegar voru í haldi utan Þýskalands við gildistöku laganna árið 2019.190 Ríkisstjórn 

Danmerkur fer aftur á móti ekki leynt með markmið sín með lagabreytingunum. Í frumvarpi til 

nýjustu breytingarlaganna segir að ríkisstjórnin muni gera allt sem í hennar valdi stendur til 

þess að hindra heimkomu erlendra vígamanna. Um sé að ræða einstaklinga sem hafi snúið baki 

við Danmörku og barist gegn lýðræði og frelsi. Af þeim stafi ógn og þeir séu óvelkomnir í 

Danmörku.191 Af orðræðu ráðamanna í Bretlandi hafa sumir talið óhætt að draga þá ályktun að 

brottvísun eða útilokun frá ríkinu sé megintilgangur sviptinganna.192 Í kjölfar ásakana um að 

þarlend stjórnvöld beiti sviptingu sérstaklega í þeim tilgangi að koma í veg fyrir heimkomu 

erlendra vígamanna, fullyrti þáverandi ráðherra innflytjendamála hins vegar að sú væri ekki 

raunin. Ákvörðun um sviptingu væri tekin þegar ráðherra mæti það viðeigandi og stundum 

kæmi sá tímapunktur þegar borgari væri utan landsteinanna. Hann viðurkenndi þó að í þeim 

tilvikum kæmi það vissulega í veg fyrir að þeir gætu snúið aftur til ríkisins og væri hættan sem 

af þeim stafar þar með takmörkuð. Fyrrnefndar ásakanir komu í kjölfar snarprar aukningar 

tilvika þar sem ríkisborgari var staddur utan Bretlands þegar svipting fór fram.193 Neitun 

ráðherrans stingur þó óneitanlega í stúf við ummæli þáverandi innanríkisráðherra, Theresu 

May, á breska þinginu árið 2014 í tengslum við umræðu um sviptingu ríkisfangs. Þar sagði hún 

að megintilgangurinn með ákvörðuninni væri að geta fjarlægt einstaklinginn af yfirráðasvæði 

Bretlands.194 Í þessum umræðum staðfesti hún jafnframt að sviptingu mætti beita hvort sem 

 
 
188 Boekestein (n. 142) 23. Sjá einnig Laura van Waas og Sangita Jaghai, „All Citizens Are Created Equal, but 
Some Are More Equal Than Others“ (2018) 65 (3) Netherlands International Law Review 413, 419. 
189 Bolhuis og van Wijk (n. 153) 358. 
190 „German Passport Can Be Revoked“ (Die Bundesregierung, 3. apríl 2019) 
<https://www.bundesregierung.de/breg-en/chancellor/german-passport-can-be-revoked-1597456> skoðað 19. 
október 2020. 
191 Folketinget 2019-20, Lovforslag nr. L 38 om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven, 
athugasemdir við frumvarpið.   
192 Guy S Goodwin-Gill, „Mr Al-Jedda, Deprivation of Citizenship, and International Law“ (febrúar 2014) 11 
<https://www.parliament.uk/globalassets/documents/joint-committees/human-rights/GSGG-
DeprivationCitizenshipRevDft.pdf> skoðað 17. desember 2020. 
193 McGuinness og Gower (n. 165) 11. 
194 HC Deb 30 Jan. 2014, dálkur 1043. Sjá frumtexta: „The whole point of the measure is to be able to remove 
certain people from the United Kingdom, which we are currently unable to do. If they are declared stateless—
[Interruption.]“. 
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einstaklingur væri innan eða utan ríkisins.195 Enn fremur hafa yfirvöld fjölmargra ríkja vísað 

til þess að svipting ríkisborgararéttar í málum erlendra vígamanna sé fyrirbyggjandi aðgerð. 

Ekki verður séð hvert forvarnargildið er ef ekki á að koma í veg fyrir að umræddir einstaklingar 

geti snúið aftur til ríkisins og framið hryðjuverk þar.196 Röksemdir um fyrirbyggjandi aðgerðir 

hljóta því ennfremur að ýta undir þá trú að markmið stjórnvalda með ríkisfangssviptingum sé 

einmitt að halda þeim sem taldir eru ógn við öryggi utan ríkisins.197 Loks hefur því verið haldið 

fram að svipting ríkisborgararéttar í málum erlendra vígamanna sé í raun bara fyrra skrefið af 

tveimur í einhvers konar nútíma útgáfu af útlegð. Markmiðið sé það sama: burtrekstur af 

yfirráðasvæði ríkis. Með því að svipta einstakling ríkisborgararétti geta ríki hins vegar borið 

fyrir sig að um brottvísun útlendings sé að ræða en ekki útlegðardóm yfir eigin ríkisborgara.198 

 

3.4.1. Skylda til þess að taka við ríkisborgurum og tengsl við gerræðislega sviptingu 

ríkisborgararéttar 

Kveðið er á um rétt einstaklings til að eiga afturkvæmt til heimalands síns í fjölmörgum 

mannréttindasamningum. Af þeim rétti má leiða regluna um að ríkjum sé skylt að taka við 

ríkisborgurum sínum og óheimilt að brottvísa þeim. Reglan er talin til meginreglna á sviði 

þjóðaréttar.199  

Í 2. mgr. 13. gr. Mannréttindayfirlýsingar SÞ segir „Allir skulu hafa rétt til að fara af 

landi burt, hvort sem er af sínu landi eða öðru, og eiga afturkvæmt til heimalands síns [e. „his 

country“]“. Í 12. gr. Samnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi200 er fjallað um 

ferðafrelsi. Í fjórðu og síðustu málsgrein ákvæðisins segir „Enginn maður skal að geðþótta 

sviptur rétti til þess að koma til síns eigin lands“. Í athugasemdum Mannréttindanefndarinnar 

(e. Human Rights Committee) við ákvæðið segir að með því sé viðurkennt hið sérstaka samband 

einstaklings við ríki. Ljóst er að orðalaginu er ekki ætlað að útiloka einstaklinga sem ekki hafa 

ríkisfang í því ríki sem um ræðir. Þar undir myndu, í það minnsta, falla einstaklingar sem hafa 

sérstök tengsl við ríki og geta ekki verið álitnir útlendingar. Slíkt ætti til að mynda við um 

 
 
195 sama heimild, dálkur 1046. 
196 van Waas og Jaghai (n. 188) 419. 
197 Sjá m.a. í Boekestein og de Groot (n. 98) 323. 
198 Macklin (n. 183) 7. 
199 Nils Coleman, European Readmission Policy: Third Country Interests and Refugee Rights (BRILL 2009) 28 
<http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=467998> skoðað 15. desember 2020; Nuala Mole, 
„Multiple nationality and the European Convention on Human Rights“ í Committee of Experts on Nationality 
(n. 110) 138.  
200 International Covenant on Civil and Political Rights (samþykktur 16. desember 1966 og tók gildi 23. mars 
1976) 999 UNTS 171, sbr. Stjtíð. C, 10/1979. Hér eftir SBSR. 
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einstaklinga sem hafa verið sviptir ríkisborgararétti sínum, í trássi við alþjóðareglur.201 Nefndin 

tekur fram að einstaklingur skuli aldrei sviptur réttinum til þess að koma til lands síns að 

geðþótta. Þetta bann nái til allra þriggja greina ríkisvaldsins. Það var mat nefndarinnar að fáar, 

ef nokkrar, kringumstæður gætu réttlætt að einstaklingur sé sviptur þessum rétti. Ótækt væri að 

beita sviptingu ríkisborgararéttar í því skyni að halda einstaklingi utan ríkis með gerræðislegum 

hætti.202 Athygli vekur að rétturinn er ekki háður þeim takmörkunum sem fram koma í 3. mgr. 

og kveða á um að rétt samkvæmt 1. og 2. mgr. megi takmarka, meðal annars á grundvelli 

þjóðaröryggis og allsherjarreglu. Sérstaklega er það athyglisvert fyrir þær sakir að sviptingar 

ríkisborgararéttar í málum erlendra vígamanna virðast, eins og fyrr er getið, fyrst og fremst 

reistar á rökum tengdum þjóðaröryggi. 

Í 3. gr. fjórða samningsviðauka við MSE203 er að finna bann við brottvísun eigin borgara 

og skyldu til þess að taka á móti ríkisborgurum. Í ákvæðinu segir:  

 
1. Eigi má vísa nokkrum manni úr landi þess ríkis sem hann er þegn í, hvort 
heldur sem einstaklingi eða samkvæmt ráðstöfun sem beinist gegn hópi manna.  
2. Eigi má banna nokkrum manni að koma til þess ríkis sem hann er þegn í.  
 

Ákvæðið er það eina í samningnum sem er takmarkað við ríkisborgara og er að því leyti 

takmarkaðra en 12. gr. SBSR. Í undirbúningsgögnum með fjórða samningsviðaukanum má sjá 

að lagt var til að orðunum „þess ríkis sem hann er þegn í“ væri skipt út fyrir orðalagið hans 

eigin ríki. Ekki var fallist á þá tillögu þar sem talið var að fyrra orðalagið hefði nákvæmari 

lagalega merkingu en það seinna.204 Við samningu ákvæðisins var lagt til að í því kæmi fram 

að ríkjum væri óheimilt að svipta þegn ríkisborgararétti í þeim tilgangi að brottvísa honum. 

Þrátt fyrir að nefndin væri sammála þeirri grunnhugsun sem lægi að baki tillögunni var það 

mat meirihluta hennar að ekki væri ráðlegt að ákvæðið snerti á því viðkvæma málefni sem 

svipting ríkisborgararéttar væri. Þá myndi reynast afar erfitt, í þeim tilvikum sem þegn væri 

sviptur ríkisborgararétti og brottvísað í kjölfarið, að sýna fram á að ákvörðun um sviptingu 

hefði verið tekin með þeim ásetningi að brottvísa einstaklingnum.205 Því hefur aftur á móti 

 
 
201 UN Human Rights Commissioner, „CCPR General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of Movement)“ 
(1. nóvember 1999) UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, 20. mgr.  
202 Sama heimild, 21. mgr.  
203 Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, securing 
certain rights and freedoms other than those already included in the Convention and in the first Protocol thereto, 
ETS No. 046, sbr. Stjtíð A, 11/1954. 
204 Explanatory Report to the Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms other than those already included in the Convention 
and in the first Protocol thereto (1963) ETS No. 046, 24. mgr.  
205 Sama heimild, 23. mgr.   
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verið haldið fram að slíkt ákvæði hefði jafnvel verið óþarft. Svipting í því skyni að komast hjá 

skyldum að þjóðarétti, svo sem banni við brottvísun ríkisborgara, myndi hvort sem er teljast 

brot á skuldbindingum ríkis.206 

Þá hefur Alþjóðalaganefndin ályktað að svipting ríkisborgararéttar gagngert í því skyni  

að brottvísa einstaklingi, myndi teljast misbeiting og gerræðisleg svipting í skilningi 2. mgr. 

15. gr. Mannréttindayfirlýsingar SÞ.207 Kom það fram í samningsdrögum nefndarinnar um 

brottvísun útlendinga. Þó nefndin víki ekki sérstaklega að því verður að ætla að hið sama eigi 

við um útilokun einstaklings frá ríkinu. Með tilliti til þess sem að framan er rakið um 

megintilgang sviptinga í málum erlendra vígamanna, og þá sér í lagi ef framkvæmdin er borin 

saman við útlegð, er ekki erfitt að komast að þeirri niðurstöðu að sviptingarnar virðist fyrst og 

fremst gerðar í því skyni að halda einstaklingi utan ríkis. Ef svo er, má draga þá ályktun að 

sviptingarnar brjóti ekki aðeins gegn reglunni um réttinn til að eiga afturkvæmt til heimalands, 

heldur brjóti þær jafnframt gegn reglunni um bann við gerræðislegri sviptingu 

ríkisborgararéttar.  

 

3.4.2. Mögulegur réttur þriðja ríkis? 

Flestir þeir erlendu vígamenn sem nú óska eftir því að fá að snúa aftur til heimaríkis síns eru 

staddir í þriðja ríki, Sýrlandi eða Írak, þegar þeir eru sviptir ríkisborgararétti.208 Ekki er úr vegi 

að velta því upp hvort svipting ríkisborgararéttar, sem framkvæmd er í því skyni að koma í veg 

fyrir endurkomu, kunni að brjóta gegn rétti þriðja ríkis þar sem fyrrum ríkisborgari er staddur 

þegar sviptingin tekur gildi. 

Ríkjum ber, að meginstefnu til, engin skylda til þess að taka á móti útlendingum. Vilji 

þeirra til þess grundvallast að miklu leyti á þeirri ályktun að heimaríki útlendingsins muni taka 

á móti honum aftur ef til brottvísunar kemur.209 Ríkið þar sem fyrrum ríkisborgari er staðsettur 

við sviptingu hefur hleypt hinum erlenda ríkisborgara inn á yfirráðasvæði sitt á grundvelli þess 

ríkisfangs sem hann hafði og þeirri forsendu að mögulegt væri að senda hann þangað aftur.210 

Að því leyti þjónar ríkisborgararéttur einnig tilgangi í samskiptum ríkja sín á milli.211 Líkt og 

 
 
206 Committee of Experts on Nationality (n. 110) 138. 
207 International Law Commission, „Report of the International Law Commission on the work of its sixty-sixth 
session“ (5. maí – 6. júní og 7. júlí – 8. ágúst 2014) UN Doc A/69/10, 32.  
208 Sjá m.a. Bolhuis og van Wijk (n. 153) 358.  
209 Audrey Macklin, „Is It Time to Retire Nottebohm?“ (2017) 111 American Journal of International Law 492, 
496. 
210 Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law (Hyperion Press 1979) 55. 
211 Alice Edwards, „The meaning of nationality in international law in an era of human rights“ í Edwards og 
Waas (n. 105) 12–13. 
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nánar verður vikið að í kafla 3.6. takmarkast heimildir flestra ríkja til sviptinga við þau tilvik 

sem ekki leiða til ríkisfangsleysis einstaklings. Flestir þeir vígamenn sem sviptir eru ríkisfangi 

í einu ríki ættu því að hafa annað ríkisfang. Aftur á móti er raunin sú að í vaxandi mæli neitar 

það ríki sem eftir stendur við sviptingu ríkisborgararéttar í öðru ríkinu, að taka ábyrgð á 

borgaranum. Einstaklingur sem áður hafði tvöfaldan ríkisborgararétt getur því í raun orðið de 

facto ríkisfangslaus við sviptingu ríkisborgararéttar í heimaríki sínu.212 Ríki hvar fyrrum 

ríkisborgari er staddur við sviptingu kann því að sitja uppi með einstakling sem enginn vill taka 

á móti við brottvísun.  

Það er hluti af fullveldisrétti ríkja að geta brottvísað útlendingum.213 Í framangreindum 

tilvikum verður því að telja að mögulegt sé að svipting ríkisborgararéttar brjóti gegn rétti þriðja 

ríkis, þar sem ríkisborgari er staddur við sviptingu.214 Það verður þó ekki hjá því litið að staðan 

í tengslum við erlenda vígamenn, sem margir ferðast á fölsuðum persónuskilríkjum eða er 

smyglað yfir landamæri, er mögulega ekki alveg svo einföld. Þar af leiðandi er ekki talið tilefni 

til þess að kafa dýpra í mögulegan rétt þriðja ríkis hér. Engu að síður er óhætt að fullyrða að 

svipting ríkisfangs þegar einstaklingur er staddur í þriðja ríki er til þess fallin að valda spennu 

í samskiptum ríkja og uppnámi í alþjóðlegu samstarfi. Enn fremur stangast slík svipting á við 

þá samstöðu sem ríki hafa lýst yfir að nauðsynleg sé í baráttunni gegn hryðjuverkum.215  

 

3.5. Grundvöllur sviptingar 

Í auknum mæli reiða Evrópuríki sig nú á sviptingarheimildir sem snúa að sviksemi við ríki og 

háttsemi sem telja megi skaðlega hagsmunum þess. Ákvæði um hollustu við ríki sem forsendu 

fyrir ríkisfangi eru ekki ný af nálinni. Sögulega virðist svipting ríkisborgararéttar á grundvelli 

ótryggðar þó gera ráð fyrir því að slík svik séu tilkomin vegna hollustu þeirra sem þau fremja 

við annað ríki. Hryðjuverkasamtök eru aftur á móti ekki ríki og enginn getur haft ríkisfang 

þeirra.216 Sú staðreynd hlýtur að vekja upp spurningar um hvort svipting ríkisborgararéttar sé 

viðeigandi ráðstöfun í tilvikum þar tryggð liggur ekki hjá öðru ríki sem tekur við einstaklingi 

 
 
212 Bolhuis og van Wijk (n. 153) 365; Letta Tayler, „Foreign Terrorist Fighter Laws: Human Rights Rollbacks 
Under Un Security Council Resolution 2178“ (2016) 18 (5) International Community Law Review 455, 472.  
213 Weis (n. 210) 57. 
214 Jorunn Brandvoll, „Deprivation of nationality“ í Alice Edwards og Laura Van Waas (ritstj.), Nationality and 
Statelessness under International Law (Cambridge University Press 2014) 215 
<https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9781139506007%23c03244-8-1/type/book_part> skoðað 
19. október 2020. 
215 Bolhuis og van Wijk (n. 153) 264–265. 
216 Peter J Spiro, At home in two countries: the past and future of dual citizenship (New York University Press 
2016) 77. 
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eftir sviptingu. Athygli vekur jafnframt að orðalag margra ákvæða um sviptingu 

ríkisborgararéttar virðist ansi óljóst og skilja eftir umtalsvert rými til mats. Varhugavert verður 

að telja að svo íþyngjandi ákvörðun verði tekin með vísan til hugtaka með óskýra merkingu og 

á grundvelli matskenndra viðmiða sem auðvelt sé að teygja eftir hentugleika. Ennfremur hefur 

Mannréttindaráð SÞ bent á að hætt sé við því að hið ríflega svigrúm til mats muni í framkvæmd 

ávallt koma verst niður á jaðarsettum hópum og mismunun svo sem á grundvelli kynþáttar eða 

þjóðernisuppruna muni þrífast.217 Þá er með öllu óvíst að víðtæk og óskýr ákvæði standist þær 

þjóðaréttarlegu skuldbindingar sem ríki teljast bundin af.  

 

3.5.1. Grundvallar hagsmunir ríkis 

Í 7. gr. Evrópusamnings um ríkisfang218 segir:  

 
Óheimilt er að kveða á um það í landslögum aðildarríkis að einstaklingur geti 
misst ríkisfangs í því að lögum eða að frumkvæði ríkisins, nema í eftirtöldum 
tilvikum:  
 ...  
d) hann gerist sekur um háttsemi sem teljist skaðleg aðför gegn grundvallar 
hagsmunum ríkis219 
 

Orðalag ákvæðisins byggir á 3. mgr. 8. gr. Samnings um aðgerðir til að draga úr 

ríkisfangsleysi220 frá árinu 1961, sem kveður á um að ríkjum kunni að vera heimilt að svipta 

borgara ríkisfangi sínu hafi hann sýnt af sér slíka háttsemi.221 Í undirbúningsgögnum með 

Evrópusamningi um ríkisfang kemur fram að undir skaðlegar aðfarir gegn grundvallar 

hagsmunum ríkis falli meðal annars landráð og vinna í þágu leyniþjónustu annars ríkis. 

Almennir glæpir verði aftur á móti ekki felldir undir ákvæðið, óháð því hve alvarlegir þeir 

séu.222 Talið hefur verið að orðalagið skaðleg aðför (e. seriously prejudical) og grundvallar 

hagsmunir (e. vital interests) bendi til þess að háttsemi þurfi að ógna grunnstoðum og 

stofnunum þess ríkis sem ríkisfangssvipting varðar. Einstaklingur sem beita á sviptingu gegn 

 
 
217 UNHRC „Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, 
xenophobia and related intolerance” (25. apríl 2018) Un Doc A/HRC/38/52, 57. mgr.  
218 European Convention on Nationality [1997] ETS No. 166, sbr. Stjtíð. C, 9/2003. Hér eftir ESR. 
219 Það athugast að d) liður er þýðingu höfundar á textanum „Has conducted himself in a manner seriously 
prejudicial to the vital interests of the State“. Með tilliti til umfjöllunar taldi höfundur tilefni til þess að styðjast 
við nákvæmari þýðingu en þá sem fram kemur í íslenskri þýðingu samningsins, hvar d) liður hefur verið þýddur 
sem: „hann gerist sekur um háttsemi sem er mjög skaðleg hagsmunum aðildarríkisins“. 
220 Convention on the Reduction of Statelessness (samþykktur 30. ágúst 1961, tók gildi 13. desember 1975) 989 
UNTS 175. 
221 Explanatory Report to the European Convention on Nationality (1997) ETS No. 166, 67. mgr.  
222 Sama heimild.  
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þarf að geta haft veruleg skaðleg áhrif á ríki.223 Af þessu mætti draga þá ályktun að ekki öll 

ógn við þjóðaröryggi uppfylli skilyrðið um að teljast skaðleg aðför gegn grundvallar 

hagsmunum ríkis, þó hugtökin skarist óneitanlega. 

Með tilliti til þess veruleika sem ríki standa frammi fyrir í dag er trúlegt að hryðjuverk 

geti talist skaðleg aðför gegn hagsmunum þeirra.224 Hugtakið hryðjuverk er hins vegar 

teygjanlegt og enn hefur ekki tekist að sammælast um almenna skilgreiningu þess á 

alþjóðavettvangi.225 Tvær leiðir virðast vera mögulegar þegar kemur að því að meta þá hættu 

sem stafar af erlendum vígamönnum. Annars vegar mætti ganga út frá því að hvers kyns tengsl 

borgara við hryðjuverk og hryðjuverkasamtök séu ógn við þjóðaröryggi og séu nægjanleg til 

að teljast árás á grundvallar hagsmunni þess. Hins vegar mætti meta hvert mál fyrir sig á 

grundvelli fyrirliggjandi gagna og kanna hvort háttsemi þess tiltekna einstaklings sem til 

skoðunar er, sé raunverulega skaðleg aðför gegn grundvallar hagsmunum ríkisins. Telja verður 

að síðar talda leiðin sé ákjósanlegri og í betra samræmi við framangreindar reglur þjóðaréttar 

um heimildir til sviptingar ríkisborgararéttar. Þá verður jafnframt að telja þá leið taka meira 

mið af meðalhófsreglunni enda gæti sú fyrri leitt til afar óvæginnar niðurstöðu fyrir einstaklinga 

sem engin raunveruleg ógn stafar af í raun og veru.  
Holland er meðal þeirra ríkja þar sem því hefur verið velt upp hvort núgildandi 

sviptingarheimildir séu of víðtækar með tilliti til framangreindra skuldbindinga. Lagaheimild 

sú sem þarlend stjórnvöld byggja á í málum erlendra vígamanna kveður á um heimild til 

sviptingar hafi einstaklingur sýnt af sér háttsemi sem bendi til þess að hann hafi gengið til liðs 

við hryðjuverkasamtök sem ógni þjóðaröryggi. Í bréfi til hollenskra stjórnvalda gaf 

Mannréttindafulltrúi Evrópuþingsins í skyn að óskýrt orðalag lagaheimildarinnar fullnægði 

ekki skuldbindingum ríkisins með tilliti til skilyrðisins um grundvallar hagsmuni (e. vital 

interests).226 Það verður því að telja að frjálsleg beiting sviptingar ríkisborgararéttar í tilvikum 

þar sem ekki liggur ljóst fyrir hvort veruleg ógn stafi af einstaklingi, kunni að brjóta gegn 

framangreindum skuldbindingum.  

 

 

 

 
 
223 UNHCR „Expert Meeting - Interpreting the 1961 Statelessness Convention and Avoiding Statelessness 
resulting from Loss and Deprivation of Nationality, Summary Conclusions“ (Tunis, 31. október - 1. nóvember 
2013) 68. mgr. 
224 Sama heimild. 
225 Brandvoll (n. 214) 215. 
226 Commissioner for Human Rights (n. 182). 
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3.6. Ríkisfangsleysi sem afleiðing sviptingar 

Ríkisfangslaus einstaklingur er sá sem ekkert ríki telur ríkisborgara sinn samkvæmt 

landslögum.227 Ríkisfangsleysi getur verið til staðar frá fæðingu eða komið til síðar á 

lífsleiðinni. Ólíkar ástæður geta legið að baki ríkisfangsleysi svo sem milliríkjadeilur, 

ósamræmi í löggjöf milli ríkja, misbrestur í skráningu íbúa, mismunun í löggjöf ríkja og 

svipting ríkisborgararéttar. Þó svo að mannréttindi eigi fræðilega séð að vera algild og 

óafsalanleg er raunin sú að ríkisfangslausir einstaklingar eiga ekki sjálfsagðan aðgang að 

ýmsum grundvallar réttindum, efnahagslegum og félagslegum jafnt sem borgaralegum og 

stjórnmálalegum.228 Ríkisborgararétti hefur verið lýst sem réttinum til þess að eiga réttindi.229 

Með Sáttmála um stöðu ríkisfangslausra230 frá árinu 1954 var grunnur lagður að regluverki um 

ríkisfangsleysi og hugtakið skilgreint. Samningurinn kvað á um ákveðin lágmarks réttindi sem 

ríkisfangslausir skyldu njóta. Þá eru aðildarríki að Samningi um aðgerðir til að draga úr 

ríkisfangsleysi231 jafnframt skuldbundin til þess að vinna að því að koma í veg fyrir og draga 

úr ríkisfangsleysi. Á meðal aðildarríkja samningsins eru flest Evrópuríki. Að meginstefnu til 

bannar samningurinn sviptingu ríkisborgararéttar í þeim tilvikum sem svipting leiðir til 

ríkisfangsleysis, líkt og fram kemur í 1. mgr. 8. gr. hans. Bannið er þó ekki fortakslaust. Í 2. og 

3. mgr. 8. gr. eru tilteknar undantekningar frá banni við sviptingu sem leiðir til ríkisfangsleysis. 

Á grundvelli 2. mgr. kann svipting að vera heimiluð ef ríkisborgari hefur haft fasta búsetu utan 

ríkis til lengri tíma, í það minnsta sjö ár, og hefur ekki lýst yfir ásetningi til að halda 

ríkisborgararétti sínum; ef ríkisborgari sem fæddist utan ríkis hefur aldrei tekið upp búsetu þar 

eða loks ef svikum var beitt við meðferð umsóknar um ríkisborgararétt. Til viðbótar 

framangreindum undantekningum er ríkjum jafnframt heimilt að svipta á grundvelli ástæðna 

sem taldar eru upp í 3. mgr. og snúa að tilvikum tengdum tryggð, herþjónustu við annað ríki 

eða hegðun sem mætti telja skaðlega aðför gegn grundvallar hagsmunum ríkis. Ríki þurfa að 

hafa gert fyrirvara við ákvæðið og tilgreint þær ástæður sem þau kunni að nota til að réttlæta 

sviptingu. Þá er gerð krafa um að slík heimild hafi verið til staðar í landslögum ríkja þegar 

 
 
227 Convention Relating to the Status of Stateless Persons (samþykktur 28. september 1954, tók gildi 6. júní 
1960) 360 UNTS 117, 1. gr. 
228 Marilyn Achiron, Carol Batchelor og Philippe Leclerc, Nationality and Statelessness : Handbook for 
Parliamentarians (UNHCR & Inter-Parliamentary Union 2005) 6. 
229 Perez v. Brownell [1958] 356 US 44, sératkvæði Chief Justice Earl Warren; Hannah Arendt, The origins of 
totalitarianism (Schocken Books 1951). 
230 Convention Relating to the Status of Stateless Persons (samþykktur 28. september 1954, tók gildi 6. júní 
1960) 360 UNTS 117. 
231 Convention on the Reduction of Statelessness (samþykktur 30. ágúst 1961, tók gildi 13. desember 1975) 989 
UNTS 175. 
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samningurinn var undirritaður, fullgiltur eða ríki gerðist aðili að honum. Ýmis ríki gerðu 

fyrirvara við þetta ákvæði samningsins. Þeirra á meðal voru þó nokkur Evrópuríki.232 Svipting 

sem byggir á framangreindum undantekningum þarf þó að fullnægja áður reifuðum skilyrðum 

um bann við gerræðislegri sviptingu ríkisborgararéttar, þar með talið hvað varðar meðalhóf. 

Að því virtu og með hliðsjón af þeim alvarlegu afleiðingum sem fylgja ríkisfangsleysi, hefur 

verið talið að erfitt gæti reynst að réttlæta sviptingar sem leiða til ríkisfangsleysi.233 Enn fremur 

leggur Evrópusamningur um ríkisfang bann við sviptingu ríkisborgararéttar verði 

hlutaðeigandi einstaklingur ríkisfangslaus við það, nema í þeim tilvikum þar sem ríkisfang var 

veitt á grundvelli svika eða rangra upplýsinga.234  

Með tilliti til framangreinds takmarka flest Evrópuríki sviptingarheimildir við þau tilvik 

sem ekki leiða til ríkisfangsleysis. Bretland virðist þó skera sig úr hvað þetta varðar. Breytingar 

á þarlendum ákvæðum er varða sviptingu ríkisborgararéttar hafa á síðustu árum allar verið í átt 

að auknum heimildum stjórnvalda til þess að svipta einstaklinga ríkisborgararétti.235 

Samkvæmt núgildandi lögum236 er meginreglan sú að ráðherra er heimilt að mæla fyrir um 

sviptingu ríkisborgararéttar telji hann að sviptingin stuðli að almannahag,237 en það var mat 

stjórnvalda að krafan um skaðlega aðför að grundvallar hagsmunum ríkis væri of 

takmarkandi.238 Með lagabreytingu árið 2014 voru sviptingarheimildir útvíkkaðar enn frekar 

og ráðherra veittar heimildir til þess að svipta ríkisfangi einstakling sem öðlast hafði breskt 

ríkisfang með þegnleiðingu jafnvel þó svo sviptingin leiði til ríkisfangsleysis. Skilyrði er að 

einstaklingur hafi sýnt af sér hegðun sem teljist skaðleg aðför gegn grundvallar hagsmunum 

ríkis og að ráðherra hafi réttmæta ástæðu til að ætla að einstaklingur geti öðlast ríkisborgararétt 

í öðru landi.239 Bresk stjórnvöld höfðu áður lýst því yfir að þau stefndu á að undirrita og 

fullgilda Evrópusamning um ríkisfang. Hafa þau nú fallið frá því, enda eru sviptingar heimildir 

núgildandi laga ekki í samræmi við ákvæði samningsins. Jafnframt brjóta þau gegn 

 
 
232 „Declarations and Reservations“ (United Nations Treaty Collection, 24. október 2020) 
<https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-4&chapter=5&clang=_en> 
skoðað 24. október 2020. 
233 UNHRC „Human rights and arbitrary deprivation of nationality, Report of the Secretary-General“ (19. 
desember 2013) UN Doc A/HRC/25/28, 4. mgr. 
234 European Convention on Nationality [1997] ETS No. 166, sbr. Stjtíð. C, 9/2003, 2. mgr. 7. gr. 
235 McGuinness og Gower (n. 165) 6–9; Gibney (n. 168). 
236 British Nationality Act 1981. 
237 British Nationality Act 1981, s 40 (2). Sjá texta bresku laganna: „ ... The Secretary of State may by order 
deprive a person of a citizenship status if the Secretary of State is satisfied that deprivation is conducive to the 
public good“. 
238 Goodwin-Gill (n. 192) 6. 
239 British Nationality Act 1981, s 40 (4A). Sjá texta bresku laganna: „ ... the Secretary of State has reasonable 
grounds for believing that the person is able, under the law of a country or territory outside the United Kingdom, 
to become a national of such a country or territory“. 
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skuldbindingum Bretlands samkvæmt 8. gr. Samnings um aðgerðir til að draga úr 

ríkisfangsleysi.240  

 

4. Ríkisfangssvipting og friðhelgi einkalífs samkvæmt Mannréttindasáttmála Evrópu 

4.1. Réttur til ríkisfangs og MSE 

Mannréttindayfirlýsing SÞ var samþykkt árið 1948. Yfirlýsingin markaði mikilvæg tímamót í 

þróun mannréttinda um heim allan.241 Í 15. gr. hennar segir: „Allir hafa rétt til ríkisfangs“. 

Tveimur árum síðar, árið 1950, var Mannréttindasáttmáli Evrópu242 samþykktur. Af 

inngangsorðum sáttmálans má sjá að á meðal markmiða hans var að tryggja almenna og 

raunhæfa viðurkenningu og vernd þeirra réttinda sem kveðið var á um í 

Mannréttindayfirlýsingu SÞ. MSE kvað á um að sérstakur dómstóll, Mannréttindadómstóll 

Evrópu, skyldi starfræktur til þess að tryggja að aðildarríki stæðu við skuldbindingar sínar 

samkvæmt honum. Að því leyti veitir sáttmálinn einstaklingum víðtækari vernd en margir aðrir 

alþjóðlegir mannréttindasamningar þar sem þeir eiga þess kost að leita til dómstólsins telji þeir 

ríki brjóta á sér í bága við ákvæði sáttmálans.243 Ýmis þau réttindi sem lýst hafði verið yfir í 

Mannréttindayfirlýsingunni voru tekin upp í MSE, svo sem réttur til lífs og frelsis, réttlátrar 

málsmeðferðar, friðhelgi einkalífs, tjáningar- og trúfrelsis. Réttur til ríkisfangs naut aftur á móti 

ekki sérstakrar verndar samkvæmt ákvæðum sáttmálans og að frátalinni 3. gr. í fjórða 

samningsviðauka, er hvergi vikið að ríkisborgararétti með beinum hætti. 

Árið 1988 hóf nefnd á vegum Evrópuráðsins að kanna hvort viðurkenna ætti rétt til 

ríkisfangs sem mannréttindi og jafnvel fella hann undir MSE. Þrátt fyrir að greina mætti 

nokkurn áhuga og samhug meðal Evrópuríkjanna voru þau ekki viljug til þess að samþykkja 

viðbótarskuldbindingar við MSE í tengslum við rétt til ríkisfangs. Einkum þótti þeim ótækt að 

þar með myndi málflokkurinn falla undir lögsögu MDE. Samstaða var þó um þörf fyrir 

samevrópskar reglur um ríkisborgararétt. Undirbúningur hófst við samningu sjálfstæðs og 

alhliða samnings um ríkisfang. Úr varð Evrópusamningur um ríkisfang.244 Samningurinn 

inniheldur meðal annars nákvæmar reglur um veitingu og missi ríkisborgararéttar, þar með 

 
 
240 Goodwin-Gill (n. 192) 6. 
241 „Human Rights“ (United Nations, 30. ágúst 2016) <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-
rights/> skoðað 23. desember 2020. 
242 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (samþykktur 4. nóvember 1950 
og tók gildi 3. september 1953) ETS No. 5, sbr. Stjtíð A, 11/1954. Hér eftir MSE. 
243 Davíð Þór Björgvinsson, „Mannréttindasáttmáli Evrópu, meginatriði skýring og beiting“, í 
Mannréttindasáttmáli Evrópu - Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (Mannréttindastofnun Háskóla 
Íslands : Lagadeild Háskólans í Reykjavík 2005) 37. 
244 European Convention on Nationality [1997] ETS No. 166, sbr. Stjtíð. C, 9/2003. Hér eftir ESR. 
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talið ákvæði sem kveður á um rétt til ríkisfangs245 sambærilegt því sem finna má í 15. gr. 

Mannréttindayfirlýsingar SÞ. Ólíkt MSE kveður samningurinn ekki á um eftirlitskerfi né er 

tilteknum dómstól veitt lögsaga til að skera úr um meint brot aðildarríkja gegn ákvæðum 

samningsins.246  

Í samræmi við vilja meirihluta aðildarríkja Evrópuráðsins var ESR ekki hluti af MSE 

og heyrir réttur til ríkisfangs því ekki undir lögsögu Mannréttindadómstólsins. Þrátt fyrir það 

hefur verið litið svo á að undir ákveðnum kringumstæðum kunni málefni tengd ríkisborgararétti 

að falla undir gildissvið sáttmálans.247 Þar á meðal eru mál sem varða sviptingu 

ríkisborgararéttar. 

 

4.2. Friðhelgi einkalífs og framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu 

4.2.1. Inngangur 

Í 1. mgr. 8. gr. MSE segir að „Sérhver maður [eigi] rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, 

heimilis og bréfaskipta“. Markmið ákvæðisins er í grunninn að vernda borgarana fyrir 

gerræðislegri íhlutun stjórnvalda í einka- og fjölskyldulífi, heimili og bréfskriftum.248 

Gildissvið ákvæðisins er líklega það víðtækasta í sáttmálanum og hefur dómstóllinn að jafnaði 

túlkað þau hugtök sem þar koma fram rúmt.249 Þrátt fyrir víðtækt gildissvið 8. gr. og vilja 

dómstólsins til þess að fella undir ákvæðið fjölda réttinda var dómstóllinn lengi vel tregur til 

að hafa afskipti af ríkisfangslöggjöf aðildarríkja. Vísað hann þá til þess að sáttmálinn verndaði 

ekki rétt til ríkisfangs. Á síðustu árum virðist dómstóllinn þó vera að mýkjast í þeirri afstöðu 

sinni.250 

 

4.2.2. Einkalíf og ríkisfang sem hluti af sjálfsmynd 

Skilgreiningu á hugtakinu einkalíf er ekki að finna í ákvæðum sáttmálans. Hugtakið hefur þó 

að jafnaði verið túlkað rúmt af MDE svo inntak þess hefur í reynd vaxið verulega á síðustu 

 
 
245 sama heimild, a-liður 4. gr. 
246 Eva Ersbøll, „The Right to a Nationality and the European Convention on Human Rights“ í Eva Ersbøll, „The 
Right to a Nationality and the European Convention on Human Rights“ í Stéphanie Lagoutte, HO Sano og Peter 
Scharff Smith, Human rights in turmoil: facing threats, consolidating achievements (Martinus Nijhoff 2007) 252–
253. 
247 Explanatory Report to the European Convention on Nationality (1997) ETS No. 166, 16. mgr.  
248 European Court of Human Rights, „Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights“ (Council 
of Europe 2020) 7–8. 
249 sama heimild 7. 
250 Marie-Bénédicte Dembour, When humans become migrants: study of the European Court of Human Rights 
with an inter-American counterpoint (First edition, Oxford University Press 2015) 144–145. Sjá einnig Jorunn 
Brandvoll, „Deprivation of nationality“ í Alice Edwards og Laura Van Waas (ritstj.), Nationality and Statelessness 
under International Law (Cambridge University Press 2014) 204. 
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áratugum.251 Dómstóllinn hefur bent á að að einkalíf, í samhengi við 8. gr., sé víðtækt hugtak 

sem ekki verði skilgreint með tæmandi hætti. Undir það geti fallið fjölmargir þættir tengdir 

bæði líkamlegri og félagslegri sjálfsmynd (e. social identity) einstaklings, til að mynda réttur 

til að ráða nafni, útliti, kynvitund og kynhneigð.252 Þá hefur þjóðernisvitund jafnframt verið 

talin falla þar undir.253 Í máli Karassev gegn Finnlandi254 komst dómstóllinn í fyrsta sinn að 

þeirri niðurstöðu að synjun um ríkisfang gæti í ákveðnum tilvikum átt undir 8. gr. MSE. Þrátt 

fyrir að réttur til ríkisfangs væri ekki verndaður af MSE gæti gerræðisleg synjun um ríkisfang 

haft slík áhrif á einkalíf einstaklings að málið félli undir 8. gr. MSE.255 Þessi túlkun dómsins 

var þróuð áfram í máli Genovese gegn Möltu.256 Málsatvik voru þau að kærandi var breskur 

ríkisborgari, fæddur í Bretlandi. Móðir hans var jafnframt breskur ríkisborgari en faðir hans 

ríkisborgari Möltu. Þau voru ógift við fæðingu kæranda. Maltnesk yfirvöld synjuðu kæranda 

um maltneskan ríkisborgararétt, þar sem einstaklingar fæddir utan hjónabands ættu aðeins rétt 

á ríkisborgararétti ef móðir væri ríkisborgari Möltu, ekki eingöngu faðir. Við mat á því hvort 

umrædd löggjöf Möltu bryti gegn MSE þurfti MDE að meta hvort rétturinn til þess að öðlast 

ríkisfang nyti verndar sáttmálans. Í málinu komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að ríkisfang 

væri hluti af félagslegri sjálfsmynd (e. social identity) einstaklings og félli því innan ramma 

einkalífs hans. Lögð var áhersla á að MSE verndaði ekki rétt til ríkisfangs en engu að síður 

gæti synjun um ríkisfang í ákveðnum tilvikum átt undir 8. gr. MSE vegna áhrifa þess á einkalíf 

einstaklings.257 Í máli Ramadan gegn Möltu258 staðfesti dómurinn að hugtakið einkalíf væri 

nægilega víðtækt til þess að undir það gætu fallið fjölmargar hliðar félagslegrar sjálfsmyndar 

einstaklings. Dómurinn vísaði til þess að flest þau mál sem kæmu fyrir dóminn í tengslum við 

ríkisborgararétt vörðuðu rétt einstaklings til þess að öðlast ríkisfang. Missir ríkisfangs sem 

einstaklingur hefur öðlast við fæðingu eða með þegnleiðingu kynni hins vegar að hafa sömu, 

ef ekki skaðlegri, áhrif á einka- og fjölskyldulíf einstaklings. Undir ákveðnum kringumstæðum  

kynni missir ríkisborgararéttar því að teljast brot gegn 8. gr.259  

 
 
251 European Court of Human Rights (n. 248) 21–38. 
252 Pretty g. the United Kingdom App nr. 2346/02 (ECtHR, 29. apríl 2002), 61. mgr. 
253 Dadouch v. Malta App nr. 38816/07 (ECtHR, 11. júlí 2010), 47. mgr. 
254 Karassev og fjölskylda g. Finland App nr. 31414/96 (ECtHR, 12. janúar 1999). 
255 Í þessu samhengi mætti jafnframt vísa til ummæla dómstólsins í máli Slivenko og flr. g. Latvia App nr. 
48321/99 (ECtHR, 9. október 2013), 77. mgr. 
256 Genovese g. Malta App nr. 53124/09 (ECtHR, 11. október 2011). 
257 Sjá texta í 33. mgr. dómsins:„While the right to citizenship is not as such a Convention right and while its 
denial in the present case was not such as to give rise to a violation of Art. 8, the Court considers that its impact 
on the applicant’s social identity was such as to bring it within the general scope and ambit of that Article.“ 
258 Ramadan g. Malta App nr. 76136/12 (ECtHR, 21. júní 2016). 
259 sama heimild, 85. mgr. 
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Í ítarlega rökstuddu sératkvæði eins dómarans í máli Ramadan gegn Möltu var bent á 

að málið væri einstakt í sögu dómsins. Með því hefði dómstóllinn fengið tækifæri til þess að 

endurskoða og þróa ófullnægjandi framkvæmd sína þegar kæmi að rétti til ríkisfangs. Það 

tækifæri hefði dómurinn hins vegar ekki nýtt sér. Að mati dómarans var tími til kominn að 

MDE viðurkenndi afdráttarlaust að ríkisborgararéttur væri hluti af innsta kjarna sjálfsmyndar 

einstaklinga og nyti þar með verndar skv. 8. gr. MSE.260 Það hefur hins vegar ekki verið gert. 

Af framangreindum dómum virðist þó ljóst að dómstóllinn hafi staðfest að svipting ríkisfangs 

geti haft afar skaðleg áhrif á einka- og fjölskyldulíf einstaklings og geti því, undir vissum 

kringumstæðum, talist brjóta gegn 8. gr. MSE.  

 

4.2.3. Mat á því hvort svipting feli í sér brot á rétti til friðhelgi einkalífs 

Sú vernd sem 1. mgr. 8. gr. MSE veitir er ekki takmarkalaus. Í 2. mgr. er mælt fyrir um undir 

hvaða kringumstæðum stjórnvöldum er heimilt að skerða þann rétt:  

 
Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema samkvæmt því sem lög 
mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, 
almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að firra 
glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og 
frelsi annarra.  
 

Í framkvæmd hefur verið staðfest að hryðjuverkavarnir feli í sér hið lögmæta markmið að 

vernda þjóðaröryggi og að „firra glundroða eða glæpum“ sbr. orðalag 8. gr. MSE.261 Skerðing 

þarf þó jafnframt að vera nauðsynleg. Við mat á því hvort svo sé vegur dómstóllinn saman 

hagsmuni ríkisins og hagsmuni einstaklingsins.262 Ríkjum hefur að jafnaði verið játað ríflegt 

svigrúm til mats þegar kemur að skerðingu verndaðra réttinda í nafni þjóðaröryggis.263 

Meginreglan um svigrúm til mats vísar til þess svigrúms sem dómstóllinn er tilbúinn að eftirláta 

ríkjum án þess að slíkt brjóti í bága við skuldbindingar þeirra samkvæmt sáttmálanum. Reglan 

kemur hvergi fram í sáttmálanum sjálfum eða undirbúningsgögnum með honum heldur hefur 

 
 
260 sama heimild, sératkvæði Pinto De Albuquerque, 1. og 11. mgr. 
261 European Court of Human Rights (n. 248) 112; Erdem g. Germany App nr. 38321/97 (ECtHR, 5. júlí 2001), 
60. mgr.  
262 European Court of Human Rights (n. 248) 12. 
263 Steven Greer, The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on 
Human Rights (Council of Europe Publishing 2000) 10; Patrick Wautelet, „Deprivation of Citizenship for 
„Jihadists“ Analysis of Belgian and French Practice and Policy in Light of the Principle of Equal Treatment“ 70; 
Justice Initiative, „Margin of Appreciation“ (Open Society Foundations)  
<https://www.justiceinitiative.org/uploads/918a3997-3d40-4936-884b-bf8562b9512b/echr-reform-margin-of-
appreciation.pdf> skoðað 31. desember 2020. 
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hún mótast í meðförum dómsins.264 Erfitt er að henda reiður á hvert inntak reglunnar er 

nákvæmlega og beiting hennar hefur af sumum verið gagnrýnd fyrir að vera ófyrirsjáanleg.265 

Engu að síður hefur hún mikilvægu hlutverki að gegna þegar meðalhóf er metið og afstaða er 

tekin til þess hvort viðeigandi jafnvægi sé milli öndverðra hagsmuna. Umfang svigrúmsins 

hverju sinni getur haft áhrif á það hvort aðgerð ríkis teljist brjóta gegn ákvæðum sáttmálans 

eða ekki.266  

Þegar dómstóllinn leggur mat á hvort svipting ríkisborgararéttar feli í sér brot gegn 8. 

gr. MSE virðist afstaða tekin til tveggja þátta: hvort svipting teljist gerræðisleg og hvaða 

afleiðingar svipting hafði fyrir kæranda.267 Við mat á geðþóttahætti hefur dómstóllinn litið til 

þess hvort svipting var í samræmi við lög, hvort stjórnvöld hafi brugðist fljótt og örugglega við 

(e. diligently and swiftly) og loks hvort til staðar voru nauðsynlegar málsmeðferðarreglur til 

þess að tryggja réttaröryggi (e. procedural safeguards).268 Þessa aðferðafræði má greina í 

nýlegum málum sem komið hafa fyrir dómstólinn. Þeirra á meðal er mál K2 gegn Bretlandi.269 

Í málinu taldi kærandi m.a. að svipting ríkisborgararéttar hans bryti í bága við rétt hans til 

fjölskyldu- og einkalífs, sem nytu verndar samkvæmt 8. gr. MSE. Kærandi fæddist í Súdan en 

flutti til Bretlands sem barn. Árið 2000 hlaut hann breskan ríkisborgararétt með þegnleiðingu. 

Með ákvörðun ráðherra árið 2010 var hann sviptur breskum ríkisborgararétti sínum og bannað 

að snúa aftur til landsins. Ákvörðunin var rökstudd með vísan til þess að kærandi væri 

viðloðandi hryðjuverkatengda starfsemi í Sómalíu og hefði tengsl við fjölda íslamskra 

öfgamanna. Mannréttindadómstóllinn taldi að sviptingin hefði verið í fullu samræmi við lög, 

enda kvæðu bresk lög á um heimild til handa ráðherra til að svipta einstakling ríkisborgararétti 

ef ráðherra teldi að svipting stuðlaði að almannahag.270 Þá hefði kærandi ekki haldið því fram 

að lögin skorti fyrirsjáanleika eða gæði. Stjórnvöld hefðu brugðist fljótt og örugglega við þegar 

ákvörðun var tekin um sviptingu ríkisfangs hans. Ekki væri opinbert hvenær stjórnvöld hefðu 

 
 
264 Greer (n. 263) 10. 
265 Andreas Føllesdal, Birgit Peters og Geir Ulfstein (ritstj.), Constituting Europe: the European Court of 
Human Rights in a national, European, and global context (Cambridge University Press 2013) 79–80.Sjá 
einnig: Kristin Henrard, „A Critical Analysis of the Margin of Appreciation Doctrine of the ECtHR, with 
Special Attention to Rights of a Traditional Way of Life and a Healthy Environment: A Call for an Alternative 
Model of International Supervision“ (2012) 4 (1) The Yearbook of Polar Law Online 365, 375. 
266 Dominic McGoldrick, „A Defence of the Margin of Appreciation and an Argument for Its Application by the 
Human Rights Committee“ (2016) 65 (1) International and Comparative Law Quarterly 21, 23. 
267 Sjá meðal annars K2 g. the United Kingdom App nr. 42387/13 (ECtHR, 7. febrúar 2017), 49. mgr. Þar vísar 
dómstóllinn til fjölda dóma þar sem stuðst er við þessa aðferðafræði. 
268 Sjá meðal annars Ramadan g. Malta App nr. 76136/12 (ECtHR, 21. júní 2016)86.-89. mgr. og K2 g. the 
United Kingdom App nr. 42387/13 (ECtHR, 7. febrúar 2017), 50. mgr. 
269 K2 g. the United Kingdom App nr. 42387/13 (ECtHR, 7. febrúar 2017). 
270 Nánari umfjöllun um þetta skilyrði í bresku lögunum má finna í kafla 3.6. hér að framan.   
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fyrst orðið áskynja um háttsemi hans. Sá hluti sönnunargagnanna sem ekki væri háður leynd 

sýndi hins vegar að kærandi yfirgaf Bretland í október 2009 og tók þátt í hryðjuverkatengdri 

starfsemi frá þeim tíma og fram til apríl eða maí 2010. Þann 10. júní sama ár hefði honum verið 

tilkynnt um fyrirætlanir um að svipta hann ríkisborgararétti og hafði ráðherra staðfest 

sviptinguna fjórum dögum síðar. Þá voru nauðsynlegar málsmeðferðarreglur taldar hafa verið 

til staðar. Kæruheimild var í lögum og hafði kærandi aðgang að dómstólum. Eftir ítarlega 

athugun hefðu breskir dómstólar aftur á móti hafnað kröfum hans. Varðandi afleiðingar 

sviptingar fyrir kæranda vísaði dómurinn til þess að hann hefði ekki orðið ríkisfangslaus við 

sviptinguna, enda hafi hann átt rétt á súdönsku ríkisfangi. Dómurinn taldi ósannað að hann ætti 

fjölskyldu í Bretlandi og í öllu falli væru þau frjáls til þess að ferðast til Súdan eða jafnvel flytja 

þangað. Sviptingin var því ekki talin hafa brotið gegn 8. gr. MSE. 

Dómstóllinn virðist styðjast við sömu aðferðafræði í máli Ghoumid o.fl. gegn 

Frakklandi.271 Með tilliti til aðstæðna í málinu verður þó að telja að niðurstaðan í því máli sé 

öllu óvæntari. Málið varðaði fimm franska ríkisborgara. Tveir þeirra voru fæddir og uppaldir í 

Frakklandi og hlutu því franskt ríkisfang við 18 ára aldur, í samræmi við frönsk lög. Tveir 

giftust frönskum ríkisborgurum og öðluðust í kjölfarið franskan ríkisborgararétt. Sá síðasti varð 

franskur ríkisborgari sem barn sökum þegnleiðingar föður hans. Allir höfðu þeir tvöfalt 

ríkisfang, fjórir þeirra voru jafnframt marokkóskir ríkisborgarar og einn þeirra tyrkneskur 

ríkisborgari. Árið 2007 hlutu þeir dóm fyrir þátttöku í marokkósk-íslömskum vígasamtökum á 

árunum 1995–2004. Hlutu þeir sex til átta ára fangelsisdóma. Tæpum átta árum síðar, árið 

2015, voru þeir sviptir frönskum ríkiborgararétti sínum með úrskurði forsætisráðherra. Héldu 

kærendur því meðal annars fram að svipting ríkisborgararéttar hefði brotið gegn rétti þeirra til 

einkalífs. Dómstóllinn beitti sömu aðferðafræði og í fyrri sambærilegum málum. Við mat á því 

hvort sviptingin var gerræðisleg kom helst til skoðunar hve langur tími leið frá því kærendur 

voru dæmir fyrir þátttöku sína í vígasamtökunum og þar til svipting ríkisborgararéttar fór fram. 

Frönsk stjórnvöld hefðu vísað til þess að hrina alvarlegra hryðjuverkaárása í Frakklandi það ár 

hefði haft áhrif á ákvörðun um að svipta kærendur ríkisborgararétti og litu kærendur því svo á 

að pólitískar ástæður lægju að baki sviptingunum. Dómstóllinn taldi að með tilliti til aðstæðna 

hefði dráttur á sviptingu ekki leitt til þess að ákvörðun um sviptingu teldist gerræðisleg. 

Afleiðingar sviptingar á einkalíf kærenda voru jafnframt ekki taldar óhóflegar. Í rökstuðningi 

sínum áréttaði dómurinn fyrri ummæli sín, að hryðjuverk fælu í sér alvarlega ógn við 

 
 
271 Ghoumid og flr. g. France App nr. 52273/16, 52285/16, 52290/16, 52294/16 og 52302/16 (ECtHR, 25. júní 
2020). 
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mannréttindi. Það væri því skiljanlegt að frönsk stjórnvöld hefðu, í kjölfar aukinna árása, 

ákveðið að grípa til harðari aðgerða gegn þeim sem framið hefðu glæpi sem teldust til 

hryðjuverka. Með brotum sínum hafi kærendur sýnt að tryggð þeirra væri ekki við franska ríkið 

og að þeir mætu lítils tengsl sín við það. Þá hefðu kærendur ekki orðið ríkisfangslausir við 

sviptinguna, þar sem þeir höfðu allir tvöfalt ríkisfang. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að 

sviptingin hefði ekki falið ekki sér brot gegn 8. gr. MSE.  

 

4.3. Samantekt 

Í hvorugu framangreindra mála, né í máli Ramadan gegn Möltu, taldi dómstóllinn að 

afleiðingar ákvörðunar um sviptingu væru slíkar að þær leiddu til þess að brotið hefði verið 

gegn 8. gr. MSE. Athygli vekur að á meðal kærenda í síðasta reifaða dómnum voru 

einstaklingar sem voru fæddir og uppaldir í Frakklandi.272 Þá kom svipting ríkisfangs ekki til 

fyrr en hart nær áratug frá því þeir hlutu dóm fyrir brot sín. Regla MDE um að ákvörðun þurfi 

að taka fljótt og örugglega hlýtur að eiga að koma í veg fyrir að gripið sé til sviptinga seint og 

um síðir. Þá eru réttlætingarástæður franska ríkisins jafnframt athyglisverðar. Í ályktun 

Evrópuþingsins frá árinu 2019 kemur fram að svipting ríkisfangs í nafni hryðjuverkavarna sé 

harkaleg aðgerð sem ekki skuli taka á grundvelli pólitískra hvata.273 Þá segir í 

undirbúningsgögnum með Evrópusamningi um ríkisfang að svipting ríkisfangs á pólitískum 

grunni yrði talin gerræðisleg.274 Þvert á það sem hefði mátt ætla virðist dómurinn hins vegar 

telja seinkunina afsakanlega á þeim grundvelli að svipting ríkisfangs kærenda sendi skilaboð 

til almennings (og hryðjuverkasamtaka) um að stjórnvöld væru að beita sér af meiri hörku gegn 

hryðjuverkamönnum.   

Í dómaframkvæmd MDE hefur svipting ríkisborgararéttar aldrei verið talin hafa brotið 

gegn 8. gr. sáttmálans. Með hliðsjón af hinu ríflega svigrúmi til mats sem ríki njóta í málum 

sem varða þjóðaröryggi og þeim dómum sem hér hafa verið reifaðir virðist dómstóllinn muni 

ganga langt til að viðurkenna rétt ríkja til þess að grípa til sviptingar ríkisborgararéttar í nafni 

hryðjuverkavarna. Sú viðurkenning dómstólsins að svipting kunni að eiga undir 8. gr. MSE 

getur engu að síður haft þýðingu í tengslum við beitingu annarra ákvæða sáttmálans, svo sem 

14. gr. um bann við mismunun.  

 

 
 
272 sama heimild, 4. og 6. mgr. 
273 Council of Europe Parliamentary Assembly „Resolution 2263 (2019): Withdrawing nationality as a measure 
to combat terrorism / a human-rights compatible approach?“ (25. janúar 2019) Council of Europe. 
274 Explanatory Report to the European Convention on Nationality (1997) ETS No. 166, 36. mgr. 
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5. Tvöfalt ríkisfang og jafnræði  

5.1. Inngangur 

Ríkisborgararéttur hefur verið talinn fela í sér sérstök, skilgreind tengsl einstaklings við ríki. Í 

frjálslyndum lýðræðissamfélögum hefur ríkisborgararéttur jafnframt verið talinn fela í sér 

ákveðið loforð um jafnræði meðal þeirra sem hann hafa. Slíkt loforð er oft og tíðum jafnvel 

stjórnarskrárbundið. Þegar kemur að því hve öruggur og varanlegur ríkisborgararétturinn er má 

hins vegar stundum greina ákveðna mismunun milli ríkisborgara eins og sama ríkisins.275 Líkt 

og fjallað var um í kafla 3.6. telja flest Evrópuríki sér ekki stætt á að beita sviptingu 

ríkisborgararéttar ef hún hefur í för með sér ríkisfangsleysi. Heimildir ríkja til sviptingar 

ríkisborgararéttar takmarkast því að jafnaði við tilvik þar sem svipting leiðir ekki til 

ríkisfangsleysis. Í framkvæmd felur það í sér að einstaklingar sem hafa tvöfalt ríkisfang eru 

útsettir fyrir sviptingu á meðan þeir sem hafa eitt ríkisfang eru það ekki.276  

Einstaklingur kann að öðlast tvöfalt ríkisfang við fæðingu, sem afleiðingu af skörun 

milli reglna um jus soli og jus sanguinis eða ef foreldrar hans bera sitt hvort ríkisfangið. 

Jafnframt er mögulegt að öðlast tvöfalt ríkisfang í kjölfar þegnleiðingar ef bæði ríki heimila 

tvöfalt ríkisfang.277 Einhugur ríkti lengi vel um að margfalt ríkisfang væri, líkt og 

ríkisfangsleysi, vandamál sem þyrfti að uppræta.278 Óhugsandi þótti að einstaklingur gæti 

tilheyrt fleiri en einu ríki og var litið svo á að tvöfalt ríkisfang fæli í sér ógn við stöðugleika. 

Þrátt fyrir tilraunir ríkja til þess að stemma stigu við tvöföldu ríkisfangi jókst fjöldi þeirra sem 

höfðu tvöfalt ríkisfang.279 Í Haag-samningnum frá 1930 var afstaða alþjóðasamfélagsins til 

tvöfalds ríkisfangs ítrekuð: það væri hagur alþjóðasamfélagsins að tryggja að einstaklingar 

hefðu aðeins eitt ríkisfang og að stefna þyrfti að útrýmingu tvöfalds ríkisfangs. Sömu afstöðu 

má lesa úr Evrópusamningi um aðgerðir til þess að draga úr tvöföldu ríkisfangi frá árinu 

1956.280 Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá. Svo virðist sem alþjóðleg viðmið séu að 

myndast um að einstaklingur með tvöfalt ríkisfang eigi, undir ákveðnum kringumstæðum, rétt 

til þess að halda því. Að sumu leyti urðu ákveðin vatnaskil þegar Evrópusamningur um 

ríkisfang var samþykktur árið 1997. Hann var fyrsti alþjóðasamningurinn sem verndaði, að 

 
 
275 van Waas og Jaghai (n. 188) 415. 
276 Boekestein (n. 142) 36. Sjá einnig kafla 3.6. hér að framan. 
277 Committee of Experts on Nationality (n. 110) 133. 
278 Klabbers (n. 77) 131. 
279 Spiro (n. 216) 23. 
280 Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and on Military Obligations in Cases of 
Multiple Nationality (samþykktur 6. maí 1965, tók gildi 31. mars 1968) ETS No. 43. 
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minnsta kosti í vissum tilvikum, rétt einstaklinga til þess að hafa tvöfalt ríkisfang.281 Þar er 

jafnframt ítrekað að ríkisborgarar aðildarríkis, sem hafa annað ríkisfang að auki, skuli hafa 

sömu réttindi og skyldur á landsvæði þess aðildarríkis þar sem þeir eru búsettir og aðrir 

ríkisborgarar þess.282 Ákvæðið er í samræmi við þróun á heimsvísu. Heyra þau ríki nú til 

minnihluta sem svipta borgara sína ríkisfangi ef þeir öðlast slíkan rétt í öðru ríki. Þá halda fá 

ríki í þá framkvæmd að skylda einstaklinga sem fæðast með tvöfalt ríkisfang til þess að gefa 

annað þeirra eftir.283  

Samhliða auknum sviptingum ríkisborgaréttar í nafni hryðjuverkavarna hefur umræða 

um tvöfalt ríkisfang hins vegar aukist á ný.284 Tengslin þar á milli voru sérstaklega skýr þegar 

tvöfalt ríkisfang var loks heimilað í Danmörku árið 2015. Þverpólitísk samstaða myndaðist um 

málið, meðal annars með vísan til þess að með því að heimila tvöfalt ríkisfang væri 

stjórnvöldum gert auðveldara um vik að brottvísa mögulegum hryðjuverkamönnum.285 Nokkuð 

hefur þó borið á gagnrýni þess efnis að reglur sem takmarka heimildir til sviptingar 

ríkisborgararéttar við einstaklinga með tvöfalt ríkisfang kunni að fela í sér ólögmæta 

mismunun.286  

 

5.2. Hugmyndin um jafnræði í alþjóðlegri mannréttindasamvinnu 

„[V]iðurkenning þess að allir séu jafnbornir til virðingar og óafsalanlegra réttinda er undirstaða 

frelsis, réttlætis og friðar í heiminum“ segir í inngangsorðum Mannréttindayfirlýsingar SÞ. 

Jafnræði manna og bann við mismunun er einn af hornsteinum nútímahugmynda um 

mannréttindi. Grunnhugmyndin sem lagalegar jafnræðisreglur byggja á er hin aristótelíska 

réttlætishugmynd. Felur hún í sér að réttlætið geri kröfu um að sambærileg tilvik séu 

meðhöndluð með sambærilegum hætti og ólík tilvik með ólíkum hætti.287 Hugmyndir um 

jafnræði gegna lykilhlutverki í alþjóðlegri mannréttindasamvinnu og ákvæði um jafnræði 

borgaranna eða bann við mismunun má finna í öllum helstu mannréttindasamningum. Kveða 

þeir ýmist á um jafnræði borgaranna með almennum hætti eða útfæra regluna nánar með tilliti 

 
 
281 European Convention on Nationality [1997] ETS No. 166, sbr. Stjtíð. C, 9/2003, V. kafli. 
282 sama heimild, 17. gr. 
283 Spiro (n. 115) 735. 
284 van Waas og Jaghai (n. 188) 415. 
285 Arnfinn H Midtbøen, „Dual Citizenship in an Era of Securitisation: The Case of Denmark“ (2019) 9 (3) 
Nordic Journal of Migration Research 293. 
286 „Guidelines for Addressing the Threats and Challenges of “Foreign Terrorist Fighters” within a Human Rights 
Framework“ (n. 144) 50. 
287 Oddný Mjöll Arnardóttir, „Bann við mismunun“ í Björg Thorarensen (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu: 
meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (2. útgáfa, Bókaútgáfan Codex, Mannréttindastofnun Háskóla 
Íslands og Lagadeild Háskólans í Reykjavík 2017) 444. 
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til tiltekinna hópa sem talin er aukin hætta á að sæti mismunun.288 Sem dæmi um almennar 

jafnræðisreglur má nefna 1. gr. Mannréttindayfirlýsingar SÞ, sem segir að hver maður sé borinn 

frjáls og jafn öðrum að virðingu og réttindum. Þá skuli allir jafnir fyrir lögum og eiga rétt á 

jafnri vernd þeirra, án nokkurrar mismununar og að öllum beri jafn réttur til verndar gegn hvers 

konar mismunun, sem brjóti í bága við yfirlýsinguna, sbr. 7. gr. yfirlýsingarinnar. Í 2. gr. 

Samnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi289 segir:  

 
Sérhvert ríki sem aðili er að samningi þessum tekst á hendur að virða og 
ábyrgjast öllum einstaklingum innan landsvæðis síns og undir lögsögu sinni 
réttindi þau sem viðurkennd eru í samningi þessum án nokkurs konar 
mismununar svo sem vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, 
trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernisuppruna eða 
félagslegs uppruna, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna. 

 
Þá er í samningnum jafnframt að finna víðtæka almenna jafnræðisreglu.290 

Ýmsir svæðisbundnir þjóðaréttarsamningar sem samþykktir hafa verið innan Evrópu 

innihalda jafnframt ákvæði um bann við mismunun. Sá mikilvægasti þeirra hlýtur að teljast 

MSE. Í 14. gr. sáttmálans er kveðið á um bann við mismunun. Þar segir að réttindi þau og frelsi, 

sem samningurinn lýsi, skuli tryggð án nokkurs manngreinarálits svo sem vegna kynferðis, 

kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða 

þjóðfélagsstöðu, tengsla við þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna eða annarrar stöðu. Með 

samþykkt 12. viðauka við MSE291 var stefnt að því að fella undir sáttmálann almennt bann við 

mismunun.292 Í viðaukanum er að finna almenna jafnræðisreglu sem á við um öll réttindi í 

lögum, en takmarkast ekki við þau réttindi sem lýst er í samningnum. Viðaukinn hefur þó ekki 

verið fullgiltur í nema 20 af 47 aðildarríkjum MSE. Meðal ríkja sem ekki hafa fullgilt 12. 

viðauka eru ríki sem nú ganga hvað harðast fram í beitingu sviptingar ríkisborgararéttar s.s. 

Bretland og Danmörk.293 MDE hefur staðfest að mismunandi gildissvið ákvæðanna tveggja 

breyti því ekki að hugtakið mismunun skuli túlkað á nákvæmlega sama hátt hvað varðar 1. 

 
 
288 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (n. 7) 589–599. 
289 International Covenant on Civil and Political Rights (samþykktur 16. desember 1966 og tók gildi 23. mars 
1976) 999 UNTS 171, sbr. Stjtíð. C, 10/1979. 
290 sama heimild, 26. gr. 
291 Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [2000] 
ETS No. 177. 
292 Explanatory Report to the Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms (2000) ETS No. 177, 10. mgr.  
293 Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [2000] 
ETS No. 177. 
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mgr. 12. viðauka og 14. gr. MSE.294 Umfjöllun hér að neðan sem snýr að inntaki mismununar 

á því jafn vel við bæði ákvæði, en byggir fyrst og fremst á framkvæmd með tilliti til 14. gr., 

enda aðeins örfá mál komið fyrir MDE á grundvelli 12. viðauka enn sem komið er.295  

 

5.3. Felur jafnræðisregla 14. gr. MSE í sér sjálfstæðan rétt? 

Það leiðir af orðalagi 14. gr. MSE að vernd ákvæðisins takmarkast við réttindi þau sem 

viðurkennd eru í samningnum. Ákvæðið hefur að því leyti ekki sjálfstætt gildi og kemur aðeins 

til skoðunar í tengslum við einhver þau efnisréttindi sem MSE verndar.296 Hefur þetta verið 

margstaðfest í dómaframkvæmd MDE.297 Því mætti líta á 14. gr. sem nokkurs konar fylgirétt 

við réttindi þau sem njóta verndar sáttmálans. Upphaflega virtist dómstóllinn gera kröfu um 

náin tengsl milli viðkomandi efnisréttinda og mismununar. Smám saman virðist sem slakað 

hafi verið á þeirri kröfu og að í dag sé ekki gerð ríkari krafa en svo að einhvers konar samband 

sé til staðar milli efnisréttinda sáttmálans og meintrar mismununar.298 Af þessu leiðir að 

forsenda þess að 14. gr. verði beitt í málum er varða sviptingu ríkisborgararéttar er sú að 

kvörtunin falli undir áhrifasvið (e. ambit) einhverra þeirra réttinda sem sáttmálinn verndar.  

MDE hefur í framkvæmd staðfest að svipting ríkisborgararéttar hafi þessháttar áhrif á 

sjálfsmynd einstaklings að hún eigi undir gildissvið 8. gr. MSE, líkt og fram kom í umfjöllun í 

4. kafla. Fyrsta málið sem rekið var fyrir dómstólnum á grundvelli 14. gr. var mál það sem 

kallað hefur verið Belgíska tungumáladeilan.299 Í málinu komst dómstóllinn að þeirri 

niðurstöðu að þrátt fyrir að athafnir ríkis væru ekki taldar fela í sér brot gegn viðkomandi 

efnisákvæði einu og sér, gætu þær falið í sér ólögmæta mismunun sem ekki stæðist 14. gr. og 

efnisákvæðið væru þau lesin saman. Ef aðeins mætti beita 14. gr. samhliða við úrlausn mála 

þar sem þegar hefði verið staðfest brot á efnisákvæðinu væri verulega dregið úr virkni 14. gr. 

og þeirri vernd sem henni væri ætlað að veita.300 Hefur þessi nálgun verið staðfest í síðari 

dómum MDE.301 Dómstóllinn gerir því ekki kröfu um að brotið sé gegn því efnisákvæði sem 

 
 
294 Pilar g. Bosnia Herzegovina App nr. 41939/07 (ECtHR 9. júní 2016), 40. mgr. 
295 European Court of Human Rights, „Guide on Article 14 of the Convention (prohibition of discrimination) and 
on Article 1 of Protocol No. 12 (general prohibition of discrimination)“ (Council of Europe 2020) 10. 
296 Oddný Mjöll Arnardóttir, „Discrimination as a magnifying lens – Scope and ambit under Article 14 and 
Protocol No. 12“ í Eva Brems og JH Gerards (ritstj.), Shaping rights in the ECHR: the role of the European Court 
of Human Rights in determining the scope of human rights (Cambridge University Press 2013) 334.  
297 European Court of Human Rights (n. 295) 6. 
298 Oddný Mjöll Arnardóttir, „Bann við mismunun“ í Björg Thorarensen, Mannréttindasáttmáli Evrópu (n. 287) 
446–448. 
299 sama heimild 447. 
300 The Belgian Linguistic case App nr. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 og 2126/64 (ECtHR, 23. 
júlí 1968), 9. og 10. mgr. í kaflanum „The law - B. Interpretation adopted by the Court“. 
301 European Court of Human Rights (n. 295) 7. 
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beitt er samhliða 14. gr. Nægjanlegt er að tilvik falli innan áhrifasviðs þess.302 Ef reglur um 

sviptingar ríkisfangs á grundvelli hryðjuverkavarna væru taldar brjóta gegn jafnræði, ætti því 

að vera mögulegt að beita 14. gr. MSE samhliða 8. gr., jafnvel þó svo svipting yrði ekki talin 

brjóta gegn rétti til einkalífs samkvæmt 8. gr. sáttmálans.  

 

5.4. Mat á mismunun 

5.4.1. Inntak 14. gr. MSE í framkvæmd og mismunandi meðferð 

Fyrir liggur að reglur flestra Evrópuríkja sem kveða á um sviptingu ríkisfangs í nafni 

hryðjuverkavarna ná í framkvæmd einungis til þeirra einstaklinga sem hafa tvöfalt ríkisfang. 

Af því leiðir að ekki geta allir erlendir vígamenn frá tilteknu ríki búist við því að hljóta sömu 

meðferð. Sá hluti þeirra sem hefur aðeins eitt ríkisfang kann að vera beittur því sem kalla mætti 

hefðbundnum viðurlögum, svo sem eftirliti stjórnvalda, farbanni og varðhaldsvist. Hinir, það 

er að segja þeir sem hafa tvöfalt ríkisfang, geta hins vegar að auki búist við því að verða sviptir 

ríkisborgararétti sínum.303 

Það er þó ekki svo að allur greinarmunur sem gerður er á mönnum í samfélaginu feli í 

sér ólögmæta mismunun. En hvar liggja mörkin á heimiluðum greinarmuni og ólögmætri 

mismunun? Örðugt gæti reynst að átta sig á því út frá orðalagi 14. gr. MSE einu og sér.304 

Mannréttindadómstóllinn hefur hins vegar mótað ákveðin viðmið sem hann beitir við greiningu 

mála samkvæmt 14. gr. sáttmálans. Út frá þeim viðmiðum má leiða fram inntak hugtaksins 

mismunun í skilningi MDE.305 Annars vegar þarf að vera um að ræða mismunandi meðferð á 

sambærilegum tilvikum eða sambærilega meðferð á mjög ólíkum tilvikum. Hins vegar er metið 

hvort hlutlægar og málefnalegar ástæður liggi að baki mismunandi meðferð.306 Ríki njóta 

 
 
302 Bernadette Rainey, Jacobs, White & Ovey: the European Convention on Human Rights (Oxford University 
Press 2017) 633. 
303 Boekestein (n. 142) 26. 
304 Greer (n. 263) 11. 
305 Oddný Mjöll Arnardóttir, „Bann við mismunun“ í Björg Thorarensen, Mannréttindasáttmáli Evrópu: 
meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (Mannréttindastofnun Háskóla Íslands : Lagadeild Háskólans í 
Reykjavík 2005) 443. 
306 European Court of Human Rights (n. 295) 16. Viðmiðin má greina í fyrsta málinu sem kom fyrir dómstólinn 
á grundvelli 14. gr. The Belgian Linguistic case App nr. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 og 2126/64 
(ECtHR, 23. júlí 1968) en dómstóllinn vísaði til þess að túlkunin væri leidd af framkvæmd í fjölmörgum 
lýðræðisríkjum, sjá tilvitnun í dóminn: „On this question the Court, following the principles which may be 
extracted from the legal practice of a large number of democratic States, holds that the principle of equality of 
treatment is violated if the distinction has no objective and reasonable justification. The existence of such a 
justification must be assessed in relation to the aim and effects of the measure under consideration, regard being 
had to the principles which normally prevail in democratic societies.“ 
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ákveðins svigrúms til mats þegar metið er hvort hlutlægar og málefnalegar ástæður séu fyrir 

hendi. Það svigrúm er breytilegt eftir atvikum máls.307  

Telja verður að aðstæður erlendra vígamanna með ríkisborgararétt í einu ríki séu 

sambærilegar aðstæðum vígamanna sem hafa ríkisborgararétt í sama ríki en hafa jafnframt 

annað ríkisfang. Löggjöf sem gerir greinarmun á þeim sem hafa einfalt ríkisfang og þeim sem 

hafa tvöfalt ríkisfang felur í sér mismunandi meðferð á grundvelli ríkisfangs. Þau mál sem 

komið hafa fyrir MDE vegna meintrar mismununar á þeim grundvelli virðast yfirleitt varða 

mismunun milli innflytjenda án ríkisborgararéttar og ríkisborgara viðkomandi lands.308 Ekki 

verður þó annað séð en að það sé sá grundvöllur sem eigi við. Um beina mismunun er að ræða 

þegar einstaklingur eða tiltekinn hópur fær óhagstæðari meðferð en annar einstaklingur eða 

hópur myndi fá við sambærilegar aðstæður vegna tiltekinna ástæðna á borð við kynferði eða 

þjóðernisuppruna.309 Ákvæði í lögum sem heimila sviptingar, en aðeins í tilvikum einstaklinga 

með tvöfalt ríkisfang, hljóta því að teljast bein mismunun, þar sem annað ríkisfang er gert að 

skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins.  

Til viðbótar við hina beinu mismunun er ekki óhugsandi að lagareglur sem takmarka 

sviptingu ríkisfangs við þá sem hafa tvöfaldan ríkisborgararétt feli í sér óbeina mismunun. Með 

óbeinni mismunun er átt við að grundvöllur mismununar sé ekki sýnilegur á yfirborðinu. Um 

almenna og hlutlæga reglu eða ráðstöfun virðist vera að ræða sem ekki fer í manngreinarálit. Í 

framkvæmd hefur hún hins vegar mjög mismunandi áhrif eftir því hvaða hópur manna á í 

hlut.310 Mannréttindadómstóllinn hefur slegið því föstu að ef stefna eða aðgerð hefur 

hlutfallslega þungbærari áhrif á einn þjóðfélagshóp umfram aðra sé ekki útilokað að það geti 

talist mismunun.311 Þeir sem hafa tvöfalt ríkisfang tilheyra oftar en ekki minnihlutahópum 

innan ríkisins og kunna reglur um sviptingar ríkisfangs því að opna á óbeina mismunun 

gagnvart þeim minnihlutahópum, svo sem á grundvelli trúar, kynþáttar eða þjóðernislegs 

uppruna (e. ethnic origin).312 Því hefur jafnvel verið velt upp hvort þessi sé í reynd 

meginhugsunin að baki reglum sem þessum.313 Meðal þeirra sem lýst hafa yfir áhyggjum vegna 

 
 
307 sama heimild 19. 
308 Sjá meðal annars Gaygusuz g. Austria App nr. 17371/90 (ECtHR, 16. september 1996); Koua Poirrez g. 
France App nr. 40892/98 (ECtHR, 30. september 2003); Rangelov g. Germany App nr. 5123/07 (ECtHR, 22. 
mars 2012). 
309 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (n. 7) 600–601. 
310 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 568. 
311 Sjá meðal annars í nýlegu máli Biao g. Denmark App nr. 38590/10 (ECtHR, 24. maí 2016) þar sem kom til 
skoðunar hvort ákvæði í dönskum lögum leiddu til óbeinnar mismununar á grundvelli þjóðernislegs uppruna. 
312 van Waas og Jaghai (n. 188) 420. 
313 Wautelet (n. 263) 57. 
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mögulegrar óbeinnar mismununar á grundvelli heimilda til sviptingar ríkisfangs er 

Mannréttindafulltrúi Evrópuþingsins. Í bréfi til hollenskra yfirvalda bendir hann á að opinber 

gögn sýni að helmingur allra einstaklinga með tvöfalt ríkisfang hafi, til viðbótar við hollenskan 

ríkisborgararétt, ríkisfang í aðeins tveimur ríkjum, Marokkó og Tyrklandi. Þeir hópar muni því 

hlutfallslega verða fyrir mestum áhrifum af reglunum.314 Búast mætti við sambærilegum 

áhrifum í ríkjum þar sem lýðfræðileg samsetning tvöfaldra ríkisborgara er sambærileg, til 

dæmis í Belgíu.315 Staðhæfingar um óbeina mismunun þyrfti hins vegar að skoða nákvæmlega 

í hverju ríki fyrir sig, með hliðsjón af tölfræðilegum gögnum. Verður því ekkert fullyrt um slíka 

mismunun hér. 

 

5.4.2. Hlutlægar og málefnalegar ástæður að baki mismunandi meðferð 

Þrátt fyrir að reglur um sviptingu ríkisborgararéttar feli í sér að sambærilegir hópar hljóti 

mismunandi meðferð er með öllu óvíst að sú ólíka meðferð verði talin ólögmæt mismunun. Í 

samræmi við aðferðafræði dómsins veltur það á því hvort hlutlægar og málefnalegar ástæður 

liggi að baki hinni mismunandi meðferð. Við mat á því er litið til þess hvort meðferð sú sem 

til skoðunar sé stefni að lögmætu markmiði og hvort meðalhófs sé gætt.316 

MDE hefur að jafnaði veitt ríkjum talsvert svigrúm þegar kemur að fyrra atriðinu og 

hefur yfirleitt ekki verið erfitt fyrir ríki að sýna fram á að mismunandi meðferð stefni að 

lögmætu markmiði.317 Sé litið til ummæla stjórnmálamanna og undirbúningsgagna með 

viðeigandi löggjöf ríkja eru það oft sömu atriðin sem vísað er til. Í greinargerð með hollenskum 

reglum um ríkisfangssviptingu virðist mismununin meðal annars réttlætt með vísan til þess að 

stjórnvöldum sé, samkvæmt þjóðaréttarlegum skuldbindingum, óheimilt að beita sviptingu ef 

hún leiði til ríkisfangsleysis. Fallist verður á að slíkar skuldbindingar setja ríkjum mörk þegar 

kemur að sviptingum ríkisfangs. Einar og sér geta þær þó ekki talist lögmætt markmið. Að 

öðrum kosti gætu ríki einfaldlega undirgengist þjóðréttarlegar skuldbindingar sem rýrðu gildi 

mannréttinda.318 Þá hafa stjórnmálamenn gjarnan vísað til þess að sviptingar megi réttlæta á 

þeim grunni að einstaklingur hafi sýnt að hann deili ekki þeim gildum sem viðurkennd séu 

 
 
314 Commissioner for Human Rights, „Letter to Ronald Plasterk, Minister of the Interior and Kingdom Relations 
of the Netherlands, and Ard Van Der Steur, Minister of Security and Justice of the Netherlands concerning three 
bills on counter-terrorism measures“ (Council of Europe 2. nóvember 2016). 
315 Tayler (n. 212) 17. 
316 European Court of Human Rights (n. 295) 16. 
317 Rainey (n. 302) 646. 
318 Boekestein og de Groot (n. 98) 326. 
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innan ríkisins.319 Ólíklegt er að það gæti talist lögmætt markmið enda virðist slík 

röksemdarfærsla fyrst og fremst byggja á fordómum og ala á ótta við að einstaklingum af 

erlendum uppruna sé ekki treystandi, sérstaklega ef þeir aðlagast ekki venjum ríkisins.320  

Oftast hafa stjórnvöld þó vísað til þess að um sé að ræða aðgerð í þágu þjóðaröryggis. MDE 

hefur í framkvæmd viðurkennt að verndun þjóðaröryggis sé lögmætt markmið321 og ólíklegt sé 

að dómstóllinn kjósi að draga í efa það mat stjórnvalda aðildarríkja að tiltekin aðgerð sé 

nauðsynleg í baráttu þess gegn hryðjuverkum.322 Það mætti þó velta því fyrir sér hvort ekki sé 

einmitt tilefni til þess að gera kröfu um að ríki geri grein fyrir hinum meintu tengslum milli 

ríkisfangssviptinga og þjóðaröryggis. Sú þörf væri þá jafnvel enn ríkari í tilvikum þeirra ríkja 

þar sem heimildir til sviptingar eru víðtækar. 

Eftir að lögmætt markmið hefur verið staðfest gerir dómstóllinn kröfu um að viðeigandi 

jafnvægi sé milli hagsmuna samfélagsins (hins lögmæta markmiðs) og hagsmuna 

einstaklingsins og að ekki sé gengið lengra en þörf krefur til að ná því réttmæta markmiði sem 

stefnt er að.323 Ríki njóta ákveðins svigrúms til mats þegar kemur að því hvort meðalhófs hafi 

verið gætt. Hve rúmt það svigrúm er veltur að sumu leyti á aðstæðum máls og á grundvelli 

mismununar.324 Dómstóllinn hefur staðfest að veigamiklar ástæður (e. very weighty) þurfi að 

liggja að baki svo dómstóllinn telji mismunun á grundvelli ríkisfangs samræmast MSE.325 Hins 

vegar hefur dómstóllinn jafnframt játað ríkjum ríflegt svigrúm til mats þegar kemur að málum 

sem snúa að hryðjuverkaógn og þjóðaröryggi.326 Af því leiðir að í málum erlendra vígamanna 

takast á þessi tvö mismunandi sjónarmið. 

Sviptingu ríkisborgararéttar fylgja íþyngjandi afleiðingar fyrir einstakling, sér í lagi ef 

um er að ræða ríkisfang þess ríkis hvar hann hefur búið sér heimili, líf og fjölskyldu. Bandaríski 

hæstaréttardómarinn Earl Warren komst eitt sinn svo að orði að ríkisfangssvipting væri 

 
 
319 Sjá m.a. Great Britain o.fl., Counter-Extremism Strategy (Counter-Extremism Directorate, Home Office 2015) 
104. mgr. <https://www.publicinformationonline.com/download/97311> skoðað 20. nóvember 2020. 
320 Sangita Jaghai, „Citizenship deprivation, (non) discrimination and statelessness“ (Institute on Statelessness 
and Inclusion 2017) 16 <https://files.institutesi.org/WP2017_07.pdf> skoðað 29. desember 2020. 
321 Sjá m.a. Konstantin Markin g. Russia App no. 30078/06 (ECtHR, 22. mars 2012) 137. mgr. 
322 Patrick Wautelet, „Deprivation of Citizenship for 'Jihadists' Analysis of Belgian and French Practice and Policy 
in Light of the Principle of Equal Treatment“ 70 í  Pauline Kruiniger (ritstj.), Jihad, islam en recht: jihadisme en 
reacties vanuit het Nederlandse en Belgische recht (Boom Juridisch 2017)..  
323 European Court of Human Rights (n. 295) 16. 
324 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (n. 7) 600. 
325 Sjá meðal annars orð dómsins í Gaygusuz g. Austria App nr. 17371/90 (ECtHR, 16. september 1996), 42. 
mgr. „However, very weighty reasons would have to be put forward before the Court could regard a difference 
of treatment based exclusively on the ground of nationality as compatible with the Convention.“. Hefur þetta 
verið ítrekað í síðari málum m.a. Koua Poirrez g. France App no. 40892/98 (ECtHR, 30. september 2003). 
326 European Court of Human Rights (n. 248) 12. 
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fullkomin eyðilegging á stöðu einstaklings í samfélaginu.327 Í tilviki erlendra vígamanna eru 

þær afleiðingar réttlættar með mögulegri ógn við þjóðaröryggi. Virðist svipting eiga að stuðla 

að þjóðaröryggi vegna þess að í kjölfar hennar sé mögulegt að halda einstaklingi, sem telst ógn, 

utan yfirráðasvæðis ríkisins. Þannig megi koma í veg fyrir að einstaklingur geti framið 

hryðjuverk innan þess. Sú ályktun að svipting stuðli þar með að auknu öryggi hefur þó verið 

dregin í efa.328 Fyrir það fyrsta er ógnin sem stafar af erlendum vígamönnum við heimkomu 

enn ekki fyllilega þekkt. Ekki er vitað hve líklegir þeir eru til þess að vilja fremja hryðjuverk 

við heimkomu eða stuðla að frekari öfgavæðingu í heimaríki sínu.329 Þá hefur verið talið að 

svipting ríkisfangs geti ýtt undir frekari jaðarsetningu og öfgavæðingu, jafnvel ýtt fólki aftur í 

átt að hryðjuverkasamtökum frekar en fæla frá þeim.330 Ennfremur virðist svipting ríkisfangs 

byggja á afar þröngri skilgreiningu á öryggi og líta fram hjá þeirri staðreynd að hryðjuverk eru 

alheimsógn, ekki bundin innan landamæra einstakra ríkja. Einstaklingar sem sviptir hafa verið 

ríkisfangi kunna að taka þátt í að skipuleggja hryðjuverk innan ríkisins, þó þeir sjálfir séu 

staddir utan þess. Að auki er vel mögulegt að þeir fremji hryðjuverk í öðru ríki.331 Loks er 

jafnvel hugsanlegt, að með því að skera á opinber tengsl milli ríkis og einstaklings séu mjög 

skertir möguleikar stjórnvalda til þess að hafa eftirlit með eða grípa til aðgerða gegn 

einstaklingum sem ógna þjóðaröryggi.332  

Framangreint vekur óneitanlega upp spurningar um hvort ekki séu aðrar og meira 

viðeigandi leiðir í boði til að ná því marki sem að er stefnt. Nærtækast er að velta því upp af 

hverju þær aðgerðir sem taldar eru fullnægjandi í tilvikum erlendra vígamanna með einfalt 

ríkisfang, s.s. varðhald, farbann, eftirlit o.s.frv., geti ekki jafn vel dugað fyrir þá sem hafa tvöfalt 

ríkisfang.333 Er nauðsynlegt að hinir síðarnefndu séu aðgreindir frá öðrum ríkisborgurum og 

hljóti annars konar meðferð? Sú staðreynd að einstaklingur hafi jafnframt ríkisfang í öðru ríki 

er óviðkomandi þeirri háttsemi sem hann er sakaður um, enda landráð ekki verri eða alvarlegri 

ef þau eru framin af einstaklingi sem hefur tvöfalt ríkisfang.334 Ríki virðast ekki hafa gefið 

fullnægjandi skýringu á því hvers vegna þjóðaröryggi krefst þess að gripið sé til þessara 

 
 
327 Trop v. Dulles [1958] 356 US 86, 20. mgr. Sjá frumtexta: „[...]the total destruction of the individual’s status 
in organized society.“ 
328 Bolhuis og van Wijk (n. 153) 340. 
329 Tamara Lenard (n. 95) 86. 
330 Bolhuis og van Wijk (n. 153) 340. 
331 van Waas og Jaghai (n. 188) 425. 
332 sama heimild. 
333 Boekestein (n. 142) 56. 
334 Macklin (n. 183) 37. 
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óvenjulegu ráðstafana þegar allt eins megi reiða sig á hefðbundin úrræði.335 Það er að minnsta 

kosti langt í frá augljóst að hér sé viðeigandi jafnvægi milli öndverðra hagsmuna og að ekki 

séu vægari leiðir mögulegar til að ná því markmiði sem að er stefnt.  

 

5.5. Áhrif Evrópusamnings um ríkisfang 

Þrátt fyrir að Evrópusamningur um ríkisfang sé ekki hluti af MSE gætu ákvæði hans engu að 

síður komið til skoðunar í málum fyrir MDE. Dómstóllinn hefur verið tilbúinn til þess að líta 

til viðeigandi reglna Evrópuréttar þar sem það á við og dæmi eru um að dómurinn hafi vísað 

til ákvæða ESR.336 Í 17. gr. samningsins er kveðið á um að ríkisborgarar með tvöfalt ríkisfang 

hafa sömu réttindi og skyldur á landsvæði þess aðildarríkis þar sem þeir eru búsettir og aðrir 

ríkisborgarar þess, sbr. 1. mgr. 17. gr. Þá er í 1. mgr. 5. gr. að finna jafnræðisreglu sem bannar 

mismunun á grundvelli kynferðis, trúarbragða, kynþáttar, litarháttar, upprunalands eða 

þjóðernis. Er þar jafnframt kveðið á um að aðildarríki skuli hafa meginregluna um bann við 

mismunun að leiðarljósi að því er varðar ríkisborgara sína, hvort sem þeir hafa haft ríkisfang 

þar frá fæðingu eða fengið það síðar, sbr. 2. mgr. 5. gr. Athygli vekur að meginmarkmið 2. 

mgr. 5. gr. var að sporna gegn mismunun milli ríkisborgara þegar kom að sviptingu ríkisfangs 

á grundvelli glæpa.337 Í undirbúningsgögnum með samningnum kemur fram að með ákvæðinu 

sé stefnt að því að uppræta mismunun í beitingu reglna á sviði ríkisborgararéttar en að orðalagið 

feli í sér viljayfirlýsingu frekar en ófrávíkjanlega skyldu sem fylgja verði í öllum tilvikum.338 

Því hefur verið haldið fram að framangreind athugasemd í undirbúningsgögnum bendi til þess 

að ríki hafi ekki haft fullan skilning á því að ekki öll mismunandi meðferð sé ólögmæt 

mismunun. Sá misskilningur hafi haft áhrif á orðalag ákvæðisins.339 Nýleg ummæli MDE 

virðast benda til þess að dómstóllinn líti svo á að jafnvel þó aðeins sé um viljayfirlýsingu að 

ræða þá bendi hún til þess að í mótun séu evrópsk viðmið á þessu sviði. Slík viðmið geti haft 

áhrif á úrlausn mála.340 

 
 
335 Tamara Lenard (n. 95) 87. 
336 Sjá meðal annars í Tănase g. Moldova App nr. 7/08 (ECtHR, 27. apríl 2010), 176.-177. mgr. Þar vísar 
dómstóllinn til 17. gr. ESR í tengslum við mat á því hvort bann við við því að einstaklingar með tvöfalt ríkisfang 
gætu tekið sæti á þingi fæli í sér mismunun. 
337 Eva Ersbøll, „Biao v. Denmark – Discrimination among citizens?“ (2014) European University Institute 10 
<https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/32015/RSCAS_ERS%20_2014_79.pdf?sequence=1&isAllowed=
y> sótt 15. nóvember 2020. 
338 Explanatory Report to the European Convention on Nationality (1997) ETS No. 166, 45. og 46. mgr.  
339 Eva Ersbøll, „Biao v. Denmark – Discrimination among citizens?“ (2014) European University Institute 11 
<https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/32015/RSCAS_ERS%20_2014_79.pdf?sequence=1&isAllowed=
y> sótt 15. nóvember 2020. 
340 Biao g. Denmark App nr. 38590/10 (ECtHR, 24. maí 2016), 132. mgr. 
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5.6. Samantekt 

Það mætti velta því fyrir sér hvort sú breyting sem orðið hefur á viðhorfi til tvöfalds ríkifangs, 

frá því að vera álitið óæskilegt yfir í að vera viðurkennt og vanalegt, hafi haft áhrif á það hversu 

varnarlausir einstaklingar með tvöfalt ríkisfang virðast með tilliti til sviptingar ríkisfangs. 

Lengi vel var stefnt að því að draga bæði úr ríkisfangsleysi og tilvikum þar sem einstaklingur 

hafði tvöfalt ríkisfang. Á þeim tímum var einstaklingur ólíklegur til þess að vera sviptur 

ríkisfangi þess ríkis sem hann hafði raunverulega tengingu við. Í dag er mögulegt að 

einstaklingar sem hafa raunveruleg og traust tengsl við ríki kunni að verða sviptir ríkisfangi 

þar og sitji eftir með ríkisfang í ríki sem þeir hafa litla eða jafnvel enga tengingu.341 Þó vissulega 

sé rétt að hluti þeirra sem hafa tvöfalt ríkisfang séu innflytjendur sem hlotið hafa ríkisfang með 

þegnleiðingu síðar á lífsleiðinni, þá hafa margir þeirra verið með tvöfaldan ríkisborgararétt frá 

fæðingu. Einstaklingar sem hafa fæðst og alist upp innan þess ríkis sem nú vill útiloka þá.342 

Þeir eru ekki „annarsstaðar“ frá og annað ríki á ekki frekar að bera ábyrgð á þeim en heimaríki 

þeirra. Þá er hugsanlegt að, jafnvel þó þeir hafi að nafninu til annað ríkisfang, leiði svipting 

ríkisborgararéttar í heimaríki þeirra til de facto ríkisfangsleysis,343 líkt og fram kom í kafla 

3.4.2., en reglur um bann við sviptingu veita aðeins vernd gegn de jure ríkisfangsleysi.344 

Árið 2017 voru samþykktar breytingar á kanadískum lögum og heimildir til sviptingar 

ríkisborgararéttar í nafni þjóðaröryggis voru felldar úr gildi.345 Justin Trudeau, núverandi 

forsætisráðherra Kanada, lét eftirfarandi orð falla um lögin eins og þau stóðu áður:  

 
Um leið og ríkisborgararéttur sumra er háður góðri hegðun, er dregið úr virði 
ríkisborgararéttar allra. Kanadamaður er Kanadamaður. ... Öllum þeim sem 
sakfelldir eru fyrir hryðjuverk eða brot gegn ríkinu er refsað. Þeir eru læstir í 
fangelsi það sem eftir lifir.346 

 
Skilyrtur ríkisborgararéttur sumra hlýtur að hafa áhrif á samfélagið í heild, raska félagslegri 

samheldni (e. social cohesion) og jafnvel grafa undan lýðræðislegum gildum.347 Þá er hætt við 

 
 
341 Committee of Experts on Nationality (n. 110) 143–144. 
342 Tamara Lenard (n. 95) 81. 
343 Tayler (n. 212). 
344 Matthew J. Gibney, „Beware States Piercing Holes into Citizenship“ í Baubock (n. 139) 219–220. 
345 „Changes to the Citizenship Act as a Result of Bill C-6“ (Government of Canada) 
<https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/news/2017/10/changes_to_the_citizenshipactasaresultofbillc-6.html> skoðað 18. nóvember 2020. 
346 Ryan Maloney, „Bill C-24: Trudeau Says Terrorists Shouldn’t Be Stripped Of Citizenship In Leaked Audio“ 
Huffpost (28. september 2015) <https://www.huffingtonpost.ca/2015/09/28/bill-c-24-trudeau-audio-
conservatives_n_8206798.html> skoðað 12. nóvember 2020. Þýðing höfundar.  
347 van Waas og Jaghai (n. 188) 418. 
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því að reglur sem mismuna ríkisborgurum innbyrðis með þessum hætti leiði til þess að nokkurs 

konar annars flokks ríkisborgararéttur verði til.348 

Í nýlegu máli K2 gegn Bretlandi349 byggði kærandi mál sitt meðal annars á því að 

svipting á ríkisfangi hans hefði brotið gegn 14. gr. MSE í tengslum við 8. gr. Hann hefði hlotið 

aðra meðferð en þeir bresku ríkisborgarar sem teldust ógn við þjóðaröryggi og hefðu ekki 

tvöfalt ríkisfang. Þar sem kærandi hafði ekki tæmt innlendar kæruleiðir hvað varðaði þennan 

lið málsins vísaði dómstóllinn málinu frá.350 Afstaða dómstólsins til þess hvort reglur um 

sviptingu ríkisfangs sem takmarkast við tvöfalda ríkisborgara verði taldar fela í sér mismunun 

liggur því enn ekki fyrir. Af umfjölluninni hér að framan má þó draga í efa að reglur um 

sviptingar ríkisfangs standist ákvæði um bann við mismunun. Ekki er þó útilokað að hið ríflega 

svigrúm til mats sem ríki njóta bæði þegar kemur að hryðjuverkavörnum og ríkisfangslöggjöf 

muni hafa áhrif á niðurstöðu MDE þegar slíkt mál verður tekið efnislega til skoðunar.351 

 

6. Niðurstöður 

Í ritgerð þessari var ætlunin að kanna hvort framkvæmd Evrópuríkja þegar kemur að sviptingu 

ríkisborgararéttar í nafni hryðjuverkavarna brjóti í bága við meginregluna um bann við 

gerræðislegri sviptingu ríkisborgararéttar. Jafnframt var metið hvernig framkvæmdin 

samræmist ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu hvað varðar 8. og 14. gr. hans.  

Það er frumforsenda þess að svipting ríkisfangs geti talist lögmæt að þjóðarétti að ekki 

sé um geðþóttaákvörðun að ræða. Bann við gerræðislegri sviptingu ríkisborgararéttar felur í 

sér að ákvörðun um sviptingu þarf að standast ákveðnar kröfur um meðalhóf, málsmeðferð og 

grundvöll sviptingar. Álitaefnum var velt upp um hvort þær reglur sem Evrópuríki reiða sig nú 

á í tengslum við sviptingar ríkisborgararéttar erlendra vígamanna, standist þær kröfur.  

Rýnt var í framkvæmdina með hliðsjón af þríþættu efnisinntaki meðalhófsreglunnar. 

Ályktað var að svipting ríkisborgararéttar í málum erlendra vígamanna yrði ekki talin uppfylla 

skilyrði reglunnar. Í öllu falli væri nauðsynlegt að fram færi sjálfstætt mat á hverju tilfelli fyrir 

sig og tillit tekið til viðeigandi þátta hverju sinni. Leiddar voru líkur að því að kæruréttur 

erlendra vígamanna væri oft og tíðum að engu hafður. Í þeim tilvikum þar sem lög kveða á um 

að kæra fresti ekki réttaráhrifum yrði að telja að enn frekari vandi væri á höndum. Engu að 

síður hefðu ríki ákveðinn hvata til þess að haga lögum sínum sem svo að réttaráhrifum væri 

 
 
348 Wautelet (n. 263) 74. 
349 K2 g. the United Kingdom App nr. 42387/13 (ECtHR, 7. febrúar 2017). 
350 sama heimild, 47. mgr. 
351 Wautelet (n. 263) 70. 
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ekki frestað. Þá var komist að þeirri niðurstöðu að með því að beita endurkomubanni samhliða 

sviptingu ríkisborgararéttar kynnu ríki að reyna að komast hjá skyldu sinni til þess að taka við 

eigin ríkisborgurum. Var sú niðurstaða rökstudd með vísan til tilgangs sviptinga sem 

hryðjuverkavörn og orðræðu stjórnmálamanna. Sviptingar sem hefðu það að markmiði myndu 

jafnframt brjóta gegn reglunni um bann við gerræðislegri sviptingu ríkisborgararéttar. Loks var 

talið ljóst að sviptingar ríkisborgararéttar þegar einstaklingar eru staddir utan ríkis væru líklegar 

til þess að valda brestum í alþjóðlegu samstarfi og ógna nauðsynlegri samvinnu og samstöðu 

ríkja í baráttunni gegn hryðjuverkum.  

Þau mörk sem alþjóðasamningar setja ríkjum þegar kemur að grundvelli sviptingar voru 

könnuð. Af undirbúningsgögnum og skrifum fræðimanna var ályktað að nauðsynlegt væri að 

framkvæma heildstætt mat á því, í hverju tilviki fyrir sig, hvort háttsemi teldist skaðleg aðför 

gegn grundvallar hagsmunum ríkis. Frjálsleg beiting sviptingar ríkisborgararéttar í tilvikum þar 

sem ekki hefur verið staðfest að veruleg ógn stafi af einstaklingi myndi ekki samræmast 

framangreindri kröfu.  

Svipting ríkisborgararéttar var metin með hliðsjón af friðhelgi einkalífs og mögulegum 

rétti einstaklinga samkvæmt 8. gr. MSE. Rannsókn á viðeigandi dómaframkvæmd sýndi að 

Mannréttindadómstóllinn er viljugur til þess, undir ákveðnum kringumstæðum, að fella 

sviptingu ríkisfangs undir vernd ákvæðisins. Hingað til hefði svipting ríkisborgararéttar þó 

aldrei verið talin hafa brotið gegn 8. gr. sáttmálans. Sú nálgun sem MDE styðst við í slíkum 

málum var sett í samhengi við tvö mál sem komu til úrlausnar dómstólsins nýlega. Komist var 

að þeirri niðurstöðu að dómstóllinn myndi að öllum líkindum ganga langt til þess að viðurkenna 

rétt ríkja til þess að grípa til sviptingar ríkisborgararéttar í nafni hryðjuverkavarna.  

Að endingu var vikið að því hvort reglur um sviptingu ríkisborgararéttar, sem 

takmarkast við einstaklinga með tvöfalt ríkisfang, kynnu að fela í sér ólögmæta mismunun 

samkvæmt 14. gr. MSE. Afstaða MDE til þess liggur enn ekki fyrir. Rakin var aðferðafræði 

dómstólsins í málum er varða 14. gr. samningsins og hún heimfærð yfir á það tilvik sem til 

skoðunar var. Mögulegum áhrifum Evrópusamnings um ríkisfang var jafnframt velt upp. Af 

umfjölluninni var ályktað að draga mætti í efa lögmæti slíkra reglna með tilliti til ákvæða 14. 

gr. MSE. Ekki væri þó útilokað að hið ríflega svigrúm til mats sem ríki njóta, bæði þegar kemur 

að hryðjuverkavörnum og ríkisfangslöggjöf, geti haft áhrif á niðurstöðu MDE í slíku máli.  

Að öllu framangreindu virtu er það mat höfundar að ólíklegt sé að sviptingar 

ríkisborgararéttar í málum erlendra vígamanna samræmist reglunni um bann gegn 

gerræðislegri sviptingu ríkisborgararéttar. Þá hefur höfundur sérstakar áhyggjur af þeirri 

mismunun sem slíkar heimildir fela í sér. Óháð því hvort þær yrðu taldar brjóta gegn 14. gr. 
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MSE verður ekki litið framhjá þeim neikvæðu afleiðingum sem þær kunna að hafa í för með 

sér. Örðugt er að sjá hvernig komast mætti hjá þeirri mismunun sem felst í reglunum, enda yrði 

í því skyni nauðsynlegt að heimila sviptingar jafnvel ef þær leiða til ríkisfangsleysi. Slík 

niðurstaða væri óásættanleg.  

Það er óumdeilt að ríki eru skuldbundin til þess að grípa til allra nauðsynlegra 

ráðstafana til þess að berjast gegn hryðjuverkum. Þar með talið þeirri hættu sem fylgt getur 

erlendum vígamönnum. Með ofsafengnum (en mögulega gagnslausum) viðbrögðum gefa ríki 

hryðjuverkasamtökum það sem þau vilja. Viðbrögð sem leiða til meira ofbeldis og kynda undir 

frekari ótta og sundrung.352 Með úrræðinu virðast evrópsk stjórnvöld jafnframt líta fram hjá 

þeim tvíþætta vanda sem fylgir ISIS. Áherslan er alfarið sett á mögulega ógn við þjóðaröryggi 

við heimkomu einstaklings. Þau varpa fyrir róða skyldu sinni til þess að rannsaka og saksækja 

hryðjuverk og aðra mögulega glæpi, sem í sumum tilvikum gætu talist glæpir gegn mannkyni. 

Að því leyti gerir úrræðið lítið úr þeim þjáningum sem erlendir vígamenn kunna að hafa valdið 

á yfirráðasvæðum ISIS í Sýrlandi og Írak.  

Hryðjuverk eru varanlegt vandamál. Ríki þurfa að stýra áhættunni sem af þeim stafar 

og takmarka hana eftir fremsta megni. Slík áhættustýring á meira skylt við baráttu gegn glæpum 

en stríðsrekstur. Hver þau úrræði sem ríki kjósa að reiða sig á í þeirri baráttu verða að taka mið 

af varanleika vandamálsins og endurspegla þau gildi og réttindi sem ríki halda í heiðri.353 Telja 

verður að svipting ríkisborgararéttar í málum erlendra vígamanna, eins og úrræðinu er beitt í 

dag, verði vart talið uppfylla það skilyrði. Efling og vernd mannréttinda ásamt virðingu fyrir 

lögum og reglum er ómissandi þáttur í baráttu ríkja gegn hryðjuverkum. Mikilvægt er að ríki 

átti sig á því að ekki er um að ræða ósamræmanleg verkefni. Þvert á móti, þau styðja við og 

styrkja hvort annað.354 

Í niðurstöðu sinni í máli Trop v. Dulles fullyrti Hæstiréttur Bandaríkjanna að svipting 

ríkisborgararéttar væri ekki vopn sem stjórnvöld gætu gripið til í því skyni að lýsa yfir 

vanþóknun á hegðun ríkisborgara, óháð því hve ámælisverð hegðunin kynni að vera.355 Að 

mati höfundar hafði rétturinn þar lög að mæla.  

  

 
 
352 Jeremy Shapiro, „How Not to Overreact to ISIS“ <https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/2015/11/17/how-not-to-overreact-to-isis/> skoðað 2. janúar 2020. 
353 sama heimild. 
354 UNGA Res 60/228 (20. September 2006), UN Doc A/Res/60/288, annex. 
355 Trop v. Dulles, 356 U.S. 86, 93 (1958). Texti á frummálinu: „And the deprivation of citizenship is not a 
weapon that the Government may use to express its displeasure at a citizen’s conduct, however reprehensible 
that conduct may be.“ 
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