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Tap av statsborgerskap 

- Særlig om fremmedkrigere og skade på nasjonens vitale interesser 

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg, Universitetet i Oslo 

Sammendrag: Frykten for terroraksjoner og fremmedkrigere som reiser fra de nordiske land 

til Syria eller andre konfliktområder i verden, har de siste 3-4 årene ledet til en rekke tiltak. I 

Norge har Justisdepartementet foreslått nye regler om tap av statsborgerskap som bl.a. vil 

ramme fremmedkrigere og personer som skader nasjonens vitale interesser. I Danmark har 

man hatt slike regler siden 2004, mens de øvrige nordiske land ikke har tilsvarende regler. I 

tillegg til å gi en oversikt over rettstilstanden i de nordiske land, vil denne artikkelen trekke 

opp de rettslige rammene for tap av statsborgerskap i internasjonale konvensjoner og de 

nordiske konstitusjonene. Samtidig vil det norske forslaget om å innføre en generell 

lovhjemmel for departementet til å frata personer statsborgerskapet basert på en vurdering 

av om personen potensielt vil kunne utgjøre en trussel mot nasjonens interesser i fremtiden, 

bli særlig kommentert og kritisert i lys av rettsstatlige idealer. 

Nøkkelord/key words: Statsborgerskap – tap – fremmedkrigere – terror – citizenship – 

deprivation – foreign fighters – Scandinavia. 

 

1. Statsborgerskapet og kampen mot terror 

Bilal al-Berjawi ble født i Beirut i 1984. Mindre enn ett år gammel flyttet han med sine 

foreldre til London, der han vokste opp. I 2006 reiste han til Somalia og sluttet seg til 

terrornettverket al-Shabaab. Av hensyn til «the public good» ble han i 2010 fratatt sitt 

britiske statsborgerskap av daværende Home Secretary Theresa May, jf. den britiske 

statsborgerloven § 40 nr. 2.1 Al-Berjawis forsvarsadvokater var avskåret fra å bringe saken 

inn for domstolene så lenge de ikke kunne få al-Berjawis eksplisitte medvirkning til å reise 

slik sak. Frykten for overvåking og hvilke konsekvenser en eventuell overvåking kunne få for 

al-Berjawi, medførte at advokatene ikke kontaktet ham. Den 21. januar 2012 ringte al-

Berjawi sin ektefelle på et London-sykehus, kort tid etter at hun hadde født parets første 

barn. Få timer etter telefonsamtalen ble al-Berjawi drept i et amerikansk droneangrep like 

utenfor Mogadishu.2 

Historien om al-Berjawi illustrerer den kontekst som tap av statsborgerskap gjerne inngår i. 

De faktiske omstendigheter vil som regel peke ut en ung, radikalisert mann med både 

arabisk og europeisk tilknytning, trolig involvert i et terrornettverk, jaget eller drept av 

                                                           
1UK Nationality Act article 40. 
2 Se “British 'al-Qaida member' killed in US drone attack in Somalia”, The Guardian, 21. januar 2012 og “British 
terror suspects quietly stripped of citizenship… then killed by drones”, The Independent, 28. februar 2013. 
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amerikanske droner.3 Den reelle frykten for terror gjør de rettslige omstendigheter 

komplekse: Erverv og tap av statsborgerskap er bare ett av flere rettslige aspekter ved en slik 

sak. Overvåking utgjør et annet aspekt, mangelen på rettsprosess et tredje, og 

droneangrepene et fjerde. Denne artikkelen vil behandle enkelte sider ved det første av 

disse aspektene, nemlig tap av statsborgerskap for fremmedkrigere og for personer som 

skader nasjonens vitale interesser. 

Kampen mot terror og krigen i Syria har gitt opphav til en rekke faktiske og rettslige 

utfordringer for Europa. Noen av disse utfordringene har vært knyttet til vestlige 

statsborgere som deltar i kamphandlinger i Syria eller Irak – enten for IS, kurdiske 

opprørsgrupper eller andre militante grupperinger – og den potensielle trusselen som 

hjemvendte fremmedkrigere utgjør. Andre utfordringer har vært økt islamistisk terror i flere 

vest-europeiske land og frykten for at den massive flyktningstrømmen over Middelhavet vil 

ta med seg flere terrorister inn i hjertet av Europa. 

Bekymringen over det økende antall fremmedkrigere til Syria, Irak, Afghanistan og Akfrikas 

Horn ledet 24. september 2014 til en enstemmig resolusjon i Sikkerhetsrådet, der 

medlemsstatene bl.a. ble bedt om å iverksette tiltak for å bekjempe fremveksten av 

fremmedkrigere og forhindre dem i å forflytte seg over landegrensene.4 Som en direkte 

konsekvens av Sikkerhetsrådets resolusjon – sammen med det norske myndigheter vurderte 

som en akutt terrortrussel mot Norge sommeren 2014 – ble flere tiltak satt i verk. Ett av 

disse tiltakene var bestillingen av en utredning om tap av norsk statsborgerskap for 

fremmedkrigere og ved skade på nasjonens vitale interesser, senere fremlagt i NOU 2015: 

4.5  

Med utgangspunkt i denne utredningen har det norske Justisdepartementet i høringsbrev av 

20. desember 2016 foreslått svært vidtrekkende regler om tap av norsk statsborgerskap. 

Forslagene er fulgt opp i en lovproposisjon for Stortinget 9. juni 2017.6 Forslagene fra 

Justisdepartementet går urovekkende langt i å true grunnleggende rettsstatsidealer, bl.a. 

foreslås det at statsborgerskap kan tapes etter en administrativ skjønnsvurdering foretatt av 

Justisdepartementet selv, samtidig som det ikke gis adgang til å klage på departementets 

vedtak. Blir forslagene vedtatt slik de nå foreligger, vil Norge dermed legge seg i tet – 

sammen med Storbritannia, Saudi Arabia og Bahrain – hva gjelder mangelfulle 

rettssikkerhetsgarantier ved tap av statsborgerskap.7 I så måte kan det også reises spørsmål 

om departementets manglende vurderinger av helt sentrale problemstillinger, bidrar til at 

                                                           
3 Studier viser at om lag 20-40 prosent av fremmedkrigere til IS fra vest-europeiske land er kvinner, se Ester E.J. 
Strømmen, «Jihadi Brides or Female Foreign Fighters? Women in Da’esh – from Recruitment to Sentencing», 
PRIO Centre on Gender, Peace and Security Policy Brief, 2017 nr. 1. 
4 UN S/res/2178 (2014), se http://www.un.org/press/en/2014/sc11580.doc.htm. 
5 Det gjøres oppmerksom på at artikkelforfatter også var utreder av NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap.  
6 Prop. 146 L (2016-2017) Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller 
av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser). 
7 Se Leslie Esbrook, Citizenship unmoored: Expatriation as a counter-terrorism tool, University of Pennsylvania 
Journal of International Law 2016, p. 1273-1329, p. 1289-1290. 
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den norske regjeringen med denne proposisjonen ikke oppfyller sin opplysningsplikt overfor 

Stortinget etter Grunnloven § 82. 

På denne bakgrunn vil artikkelen i punkt 2 peke ut hvilke rettslige skranker som følger av 

både internasjonale konvensjoner og de nordiske konstitusjoner ved regulering av tap av 

statsborgerskap for fremmedkrigere og ved skade på nasjonens vitale interesser. I punkt 3 vil 

det bli gitt en oversikt over dagens rettstilstand ved tap av statsborgerskap i Norge og 

Danmark. I punkt 4 vil det norske lovforslaget bli analysert og kritisk kommentert, bl.a. i lys 

av de hensyn som følger av internasjonale konvensjoner, av de nordiske konstitusjoner og av 

grunnleggende europeiske rettsstatsidealer. Avslutningsvis reises spørsmål i punkt 5 om 

regler om tap av statsborgerskap som reaksjon på borgernes handlinger i Norge og Danmark, 

gjør at statsborgerskapet i Norden knyttes stadig tettere til den til enhver tid rådende 

politiske vilje.  

 

2. Rettslige rammer for tap av statsborgerskap 

2.1 Statsborgerskapet i internasjonale konvensjoner 

Reguleringen av statsborgerskapet i internasjonale konvensjoner er fragmentert. Flere 

avtaler er bilaterale og regulerer i første rekke de rettigheter statsborgerne i 

konvensjonsstatene har til innreise i øvrige konvensjonsstater.8 En annen type avtaler setter 

felles standarder for erverv av statsborgerskap,9 mens en tredje type avtaler enten setter 

skranke for erverv og tap av statsborgerskap eller etablerer politiske målsettinger for 

konvensjonslandene på statsborgerrettens område. Det er denne tredje kategorien av 

avtaler som er særlig relevant ved vurderingen av tap av statsborgerskap for 

fremmedkrigere og ved skade på nasjonens vitale interesser. 

Det folkerettslige utgangspunkt strekker seg tilbake til Folkeforbundets konferanse i Haag 

våren 1930.10 Under konferansen ble det fremforhandlet en egen konvensjon om 

lovkonflikter ved statsborgerskap. I fortalen heter det at formålet med konvensjonen er å 

unngå dobbelt statsborgerskap og statsløshet.11 Den historiske foranledningen til 

konvensjonen var utstedelsen av de såkalte Nansenpassene fra 1922, i første omgang gitt til 

personer som flyktet fra den russiske borgerkrigen, senere også utstedt til andre statsløse 

flyktninger. Norges innsats i dette arbeidet var ikke ubetydelig, og på grunnlag av denne 

innsatsen er polfareren Fridtjof Nansen fortsatt den eneste fra Norge som er tildelt Nobels 

Fredspris – samme år som Nansenpassene ble etablert. 

                                                           
8 Eks. Avtale mellom Norge og Russland om lettelser i utstedelsen av visa til norske og russiske statsborgere av 
8. juni 2008. 
9 Eks. Avtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om statsborgerskap av 13. september 2010. 
10 Se Erik Dons, Norsk statsborgerrett, Oslo 1947, s. 208-212. 
11 Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality of Laws, League of Nations, Haag 12 
April 1930. 
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Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra 1948 følger opp Folkeforbundets 

forpliktelser på statsborgerrettens område, men går noe lenger når det i artikkel 15 slås fast 

at enhver har rett til statsborgerskap, samt at ingen vilkårlig skal berøves retten til 

statsborgerskap eller retten til å endre statsborgerskap. Verdenserklæringen ble senere 

konkretisert gjennom FNs konvensjon om statsløses stilling av 1954,12 og FNs konvensjon om 

begrensning av statsløshet av 1961, som bl.a. Norge, Danmark, Sverige og Finland har sluttet 

seg til. Tilsvarende legger Europarådskonvensjonen om dobbelt statsborgerskap av 1963 

føringer for at dobbelt statsborgerskap og statsløshet bør unngås.13 

Disse generelle utgangspunktene for statsborgerskapet fra FN og Europarådet pålegger 

imidlertid ikke medlemsstatene klare rettslige forpliktelser. Snarere utgjør disse tidlige 

konvensjonene en stadfestelse av en felles politisk målsetting på statsborgerrettens område. 

Det er først med Europarådets konvensjon om statsborgerskap av 1997 at det settes klare 

rettslige rammer for konvensjonsstatenes regulering av tap av statsborgerskap.14 Samtlige 

nordiske land har sluttet seg til denne konvensjonen. Den er imidlertid ikke tiltrådt av alle 

Europarådets stater, bl.a. har Storbritannia, Irland, Frankrike og Belgia så langt avstått fra å 

tiltre konvensjonen. Den rettslige realitet er derfor at disse statene har et større nasjonalt 

handlingsrom ved regulering av tap av statsborgerskap sammenliknet med de europeiske 

statene som har sluttet seg til konvensjonen.  

Europarådskonvensjonen om statsborgerskap av 1997 artikkel 4 slår fast de generelle 

folkerettslige utgangspunkter fra Verdenserklæringen om at enhver har rett til 

statsborgerskap og at statsløshet skal unngås. I tillegg er det nedfelt et tydelig forbud i 

artikkel 4 bokstav c mot vilkårlig tap av statsborgerskap. I henhold til den forklarende 

rapporten til Europarådskonvensjonen om statsborgerskap relaterer forbudet seg «both to 

the substantive grounds for deprivation and the procedural safeguards». 15 Dette innebærer 

at en avgjørelse om tap av statsborgerskap verken kan inneholde materiell vilkårlighet eller 

være et resultat av en prosess basert på vilkårlighet. Det forutsettes videre at en avgjørelse 

om tap av statsborgerskap i materiell forstand skal være forutsigbar, forholdsmessig og 

foreskrevet ved lov. I prosessuell forstand understrekes det at avgjørelse om tap av 

statsborgerskap skal inneholde skriftlig begrunnelse, som igjen «shall be open to an 

administrative or judicial reveiw».16 I realiteten oppstilles her alminnelige rettsstatskrav som 

rettssikkerhet, proporsjonalitet og legalitet, både ved utformingen av nasjonale regler om 

tap av statsborgerskap og ved gjennomføringen og håndhevelsen av disse reglene. 

                                                           

12 Convention relating to the status of stateless persons, UNHCR, New York, 28 September 1954.  
13 Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple 
Nationality, The Council of Europe, Strasbourg 6.V.1963, ETS No.043. 
14 European Convention on Nationality, The Council of Europe, Strasbourg 6.XI.1997, ETS No. 166. 
15 Explanatory Report to the Convention on Nationality, punkt nr. 36. Se også gjengitt i Ot.prp. nr. 41 (2004-
2005) Om lov om norsk statsborgerskap s. 269. 
16 Explanatory Report to the Convention on Nationality, punkt nr. 37. 
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Videre gir Europarådskonvensjon om statsborgerskap av 1997 artikkel 7 nærmere regler om 

konvensjonsstatenes adgang til å regulere tap av statsborgerskap. Bestemmelsen slår fast 

den utvetydige hovedregel om at en konvensjonsstat ikke kan frata noen av statens borgere 

deres statsborgerskap etter at det først er ervervet. Unntak fra denne hovedregelen er 

uttømmende listet opp i artikkel 7 nr. 1 bokstav a til g.17 For tap av statsborgerskap for 

fremmedkrigere og ved skade på nasjonens vitale interesser er det bokstav c og d som kan 

utgjøre aktuelle unntaksbestemmelser.  

I henhold til artikkel 7 nr. 1 bokstav c kan konvensjonsstatene gi regler om tap av 

statsborgerskap dersom borgeren «frivillig tjenestegjør i fremmed militær styrke» 

(«voluntary service in a foreign military force»). Etter bokstav d kan det gis regler om tap av 

statsborgerskap dersom vedkommende har en «fremferd som er sterkt til skade for 

statspartens vitale interesser» («conduct seriously prejudicial to the vital interests of the 

State Party»).  

Unntaksadgangen i artikkel 7 nr. 1 bokstavene c og d er imidlertid begrenset av artikkel 7 nr. 

3. Her heter det at konvensjonsstatene ikke kan gi regler om tap av statsborgerskap etter 

bokstavene c og d dersom dette medfører at den berørte personen gjøres statsløs. 

Tilsvarende kan heller ikke barn fratas sitt statsborgerskap dersom en eller begge foreldre 

taper sitt statsborgerskap i henhold til bokstavene c og d. 

Siden de nordiske landene alle har sluttet seg til Europarådskonvensjon om statsborgerskap 

av 1997, vil det ved utformingen av regler om tap av statsborgerskap særlig være denne 

konvensjonens artiklene 4 og 7 som setter skranker for den nasjonale utformingen av regler 

på området. Øvrige konvensjonsforpliktelser og de nordiske lands konstitusjoner vil på sin 

side også kunne spille avgjørende inn ved gjennomføringen og håndhevelsen av reglene – 

både på generelt grunnlag og i helt konkrete situasjoner. 

2.2 Generelle menneskerettigheter med betydning for statsborgerskapet 

Foruten det internasjonale konvensjonsvernet som spesifikt regulerer statsborgerskap, ligger 

det rettslige føringer også i de generelle menneskerettighetskonvensjonene som de nordiske 

landene har sluttet seg til. Dette gjelder først og fremst Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen (EMK), Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 

(SP) og Barnekonvensjonen (BK). I norsk rett er disse konvensjonene inkorporert med 

forrang fremfor annen lovgivning, jf. menneskerettsloven av 1999 § 3. I svensk og dansk rett 

er det utelukkende EMK som er inkorporert i den nasjonale lovgivning. I Sverige er EMK i 

praksis inkorporert med forrang fremfor annen lovgivning, jf. Regeringsformen 2:19.18 Også i 

                                                           
17 Explanatory Report to the Convention on Nationality, punkt nr. 58, der det heter at artikkel 7 «consists of an 
exhaustive list of cases where nationality may be lost». 
18 Tilsvarende er Den europeiske menneskerettighetskonvensjon inkorporert i lovs form foran annen lov og 
forskrift i svensk rett, jf. Regeringsformen 2:19 i 1994. I dansk rett ble Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen inkorporert gjennom ordinær lovgivning i 1992. 
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Finland henvises det til de internasjonale menneskerettighetsforpliktelsene i Grundlagen 22 

§. 

I de generelle menneskerettighetskonvensjonene gjenfinnes en eksplisitt henvisning til 

statsborgerskapet i EMK tilleggsprotokoll 4 artikkel 3 (P4-3). Her slås det fast at 

nasjonalstatene ikke kan utvise egne statsborgere, samt at statsborgere ikke kan nektes 

innreise til den staten hvor de har sitt statsborgerskap. Den europeiske 

menneskerettighetsdomstol (EMD) har ikke behandlet saker vedrørende tap av 

statsborgerskap for fremmedkrigere eller ved skade på nasjonens vitale interesser, verken i 

relasjon til P4-3 eller andre EMK-bestemmelser. Men uttalelser i øvrige saker vedrørende 

statsborgerskap trekker i retning av at EMD neppe vil behandle saker om tap av 

statsborgerskap for fremmedkrigere eller tap ved skade på nasjonens vitale interesser under 

P4-3. I Slivenko v. Latvia, der tvisten delvis omhandlet spørsmålet om familien Slivenko 

hadde latvisk eller russisk nasjonalitet, uttalte EMD at statsborgerskap måtte avgjøres etter 

nasjonal rett. I tillegg ble det uttalt at det ikke følger en rett for den enkelte til 

statsborgerskap etter EMK slik det gjør etter Verdenserklæringen artikkel 15. Det ble i den 

forbindelse ikke vist til Europarådskonvensjonen om statsborgerskap av 1997 artikkel 4 

bokstav a, som faktisk slår fast retten til statsborgerskap. EMD presiserte imidlertid at EMK 

artikkel 8 til vern om privatliv og familieliv etter en nærmere vurdering kan gi et vern mot 

tap av statsborgerskap: 

“The Court observes that Article 3 of Protocol No. 4 secures an absolute and unconditional 

freedom from expulsion of a national. However, the Court considers that for the purposes of 

Article 3 of Protocol No. 4 the applicants’ “nationality” must be determined, in principle, by 

reference to the national law. A “right to nationality” similar to that in Article 15 of the 

Universal Declaration of Human Rights is not guaranteed by the Convention or its Protocols, 

although an arbitrary denial of nationality may under certain circumstances amount to an 

interference with the rights under Article 8 of the Convention…”19 

Slik avgjørelsen i Slivenko v. Latvia peker på, vil generelle menneskerettighetsforpliktelser 

kunne være til hinder for tap av statsborgerskap. I den forklarende rapporten til 

Europarådskonvensjonen om statsborgerskap av 1997 er det særlig vist til hvilke EMK-

bestemmelser som anses mest aktuelle til vern om statsborgerskapet: 

«Even if the ECHR and its protocols do not, except for Article 3 of Protocol No. 4 (prohibition 

on the expulsion of nationals), contain provisions directly addressing matters relating to 

nationality, certain provisions may apply also to matters related to nationality questions. 

Amongst the most important ones are:  

– Article 3 (prohibition of torture or inhuman or degrading treatment or punishment);  

– Article 6 (right to a fair and public hearing); 

                                                           
19 EMD Slivenko and others v. Latvia (App. 48321/99), Grand Chamber Decision of 23 January 2002, as to the 
Admissibility, para. 77.  
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 – Article 8 (right to family life);  

– Article 14 (non-discrimination); and  

– Article 4 of Protocol No. 4 (prohibition on the collective expulsion of aliens).”20 

Langt på vei er det åpenbart hvorfor nettopp disse opplistede bestemmelsene vil kunne 

utgjøre et vern mot tap av statsborgerskap. For torturforbudet i EMK artikkel 3 følger det av 

sikker fortolkning at ingen europeiske stater skal utvise personer til andre stater eller 

områder hvor de risikerer dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende 

behandling. Fra dette utgangspunktet er det nærliggende å slutte at man heller ikke kan 

frata personer statsborgerskapet i den hensikt å gjennomføre uttransportering til områder 

hvor personen risikerer dødsstraff, tortur, umenneskelig eller annen nedverdigende 

behandling. For personer som ikke har alternative områder å returnere til, vil EMK artikkel 3 

kunne verne mot selve tapet av statsborgerskap, ikke bare mot den utvisning som potensielt 

følger av manglende lovlig opphold i det tidligere statsborgerlandet. I tillegg kan det reises 

spørsmål om torturforbudet i EMK artikkel 3 som sådan kan være til hinder for tap av 

statsborgerskap, slik forståelsen av torturforbudet i den amerikanske konstitusjonen er til 

hinder for tap av amerikansk statsborgerskap, jf. punkt 3.4 nedenfor. 

Tilsvarende vil EMK artikkel 8 om retten til privatliv og familieliv kunne gi et vern mot tap av 

statsborgerskap, slik også omtalt i EMDs avgjørelse i Slivenko v. Latvia. Hvorvidt det kan 

oppstilles et slikt vern vil imidlertid bero på en konkret vurdering, basert på hvor sterk 

tilknytning vedkommende har til statsborgerlandet. Generell praksis fra EMD i relasjon til 

EMK artikkel 8 viser at både den fysiske og den psykiske integriteten til den enkelte er vernet 

etter bestemmelsen. For tap av statsborgerskap har det betydning at også den psykiske 

integriteten kan være vernet, i den forstand at følelsesmessige bånd og landets betydning 

for den enkeltes personlige identitet, skal spille inn i vurderingen. 

I hvilken utstrekning tap av statsborgerskap for fremmedkrigere og ved skade på nasjonens 

vitale interesser er vernet etter EMK artikkel 8 eller øvrige bestemmelser i EMK, har 

imidlertid ikke vært prøvet for EMD. Bakgrunnen er at det først er de siste årene at enkelte 

europeiske nasjonalstater har begynt å operere med regler om tap av statsborgerskap i slike 

eller liknende situasjoner. Historien om Bilal al-Berjawi viser samtidig at søksmål vedrørende 

tap av statsborgerskap ikke nødvendigvis vil nå EMD før dronene har gjort søksmålet 

irrelevant for avdøde selv. Hvorvidt barn av avdøde i slike situasjoner eventuelt kan få 

erstatning for tap av forsørger, er et annet rettslig spørsmål, som i første omgang neppe lar 

seg avklare gjennom anvendelsen av EMK. 

EMD har så langt behandlet enkelte spørsmål relatert til statsborgerretten i saker som 

gjelder erverv av statsborgerskap. Det er trolig en indikasjon på at det bare er et spørsmål 

om tid før også tap av statsborgerskap vil komme opp for domstolen i Strasbourg. I Kuric v. 

                                                           
20 Explanatory Report to the European Convention on Nationality, European Treaty Series – No. 166, Strasbourg 
6.XI. 1997, avsnitt 16. 
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Slovenia ble det f.eks. reist spørsmål om en frist på seks måneder var for kort for å søke 

slovensk statsborgerskap for de personer som tidligere hadde hatt jugoslavisk 

statsborgerskap. EMD slo fast at den slovenske ordningen med en seks måneders frist i 

realiteten etterlot en rekke personer statsløse, og at ordningen av den grunn var i strid med 

EMK artikkel 8.21  

I praksis vil EMK artikkel 8 særlig kunne gjøre seg gjeldende på statsborgerrettens område i 

kombinasjon med det aksessoriske diskrimineringsvernet i EMK artikkel 14. I Genovese v. 

Malta fikk klageren, som var født i Skottland av britisk mor og maltesisk far, medhold i at 

maltesisk lovgivning var i strid med EMK artikkel 14, jf. artikkel 8. Dette fordi han var nektet 

erverv av maltesisk statsborgerskap fordi det var hans far som var malteser, ikke hans mor.22 

For spørsmål om tap av statsborgerskap for fremmedkrigere, vil forbudet mot å gjøre noen 

statsløs etter Europarådskonvensjonen om statsborgerskap av 1997 artikkel 4 medføre at de 

fleste som rammes av reglene også vil ha en annen etnisk eller religiøs tilknytning enn det 

som har vært vanlig i de nordiske land.  

I den grad tap av statsborgerskap er å anse som en straffereaksjon – eller en reaksjon som 

må sidestilles med straff – vil EMK artikkel 6 og artikkel 7 gjøre seg gjeldende med full 

tyngde. EMK artikkel 6 nr. 1 oppstiller rett til rettferdig og offentlig rettergang for både sivile 

krav og strafferettslig tiltale. I artikkel 6 nr. 2 oppstilles samtidig en uskyldspresumsjon for 

den som står tiltalt for en straffbar handling, mens det i nr. 3 følger en rekke minimumskrav 

til rettergangen. I henhold til artikkel 7 foreligger videre et generelt lovskrav og et 

tilbakevirkningsforbud på strafferettens område. Til sist må nevnes at EMK P7-4 verner den 

enkelte mot dobbelstraff. Vurderingen av om tap av statsborgerskap for fremmedkrigere og 

ved skade på nasjonens vitale interesser utgjør «straff», slik at regler om tap av 

statsborgerskap omfattes av EMK artikkel 6, 7 og P7-4, vil bli nærmere behandlet i punkt 4 

nedenfor.  

Avslutningsvis bør også nevnes at Barnekonvensjonen artikkel 7 og 8 har eksplisitte 

henvisninger til barnets statsborgerskap. Artikkel 7 slår fast barnets rett til et 

statsborgerskap ved fødsel, og statene skal sikre gjennomføringen av denne forpliktelsen på 

en slik måte at statsløshet unngås. Statene har imidlertid ikke en plikt til å tildele 

statsborgerskap til ethvert barn født innenfor statens jurisdiksjon, men artikkel 8 pålegger 

statene en mer generell plikt til å ivareta og beskytte barnets identitet, herunder barnets 

statsborgerskap. Samtidig oppstilles en plikt til raskt å gjenopprette barnets identitet dersom 

statsborgerskap, navn eller familierelasjoner fratas barnet på ulovlig vis.  

Selv om Barnekonvensjonen på dette punkt ikke direkte forbyr statene å frata barn 

statsborgerskap i de situasjoner hvor barn opptrer som fremmedkrigere eller skader statens 

vitale interesser, vil Barnekonvensjonens bestemmelser likevel utgjøre et rettslig hinder for 

                                                           
21 EMD Kuric v. Slovenia (App.26828/06), Judgment of 26 June 2012. 
22 EMD Genovese v. Malta (App. 53124/09), Judgement of 11 October 2011. 
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at barnet taper sitt statsborgerskap i de fleste konkrete situasjoner. Sammen med forbudet 

mot å frata barn statsborgerskap som følge av at foreldrene tjenestegjør i fremmed militær 

styrke eller skader nasjonens vitale interesser etter Europarådskonvensjonen av 1997 

artikkel 7 nr. 3, vil personer under 18 år trolig nyte et nær sagt absolutt vern mot tap av 

statsborgerskap basert på egne eller andres handlinger. 

2.3 Konstitusjonen og statsborgerskapet 

De nordiske konstitusjoner har en begrenset regulering av statsborgerskap. Ved etableringen 

av den svenske Regeringsformen i 1809, den norske Grunnloven i 1814, og den danske 

Grundloven i 1849 eksisterte ikke en klar forståelse av hva statsborgerskap var eller kunne 

innebære. I en dansk-norsk kontekst talte man gjerne om «borgere», «indvaanere» eller 

«indfødte»,23 men uten at det fantes statlige institusjoner som registrerte eller førte oversikt 

over hvem som var å anse som «borger». På den tiden var det vanlig at utlendinger ble 

ansett som borger etter en konkret vurdering, basert på botid, eiendom og øvrig tilknytning 

til riket. Det ble imidlertid ført oversikt over de stemmeberettigede borgere, siden de tre 

konstitusjonene etablerte nasjonalforsamlinger som skulle fungere uavhengig av 

kongemakten. 

I dag er det fortsatt slik at den danske Grundloven av 1953 er taus om dansk 

statsborgerskap. Det beste individvernet på dette området gir den islandske Grundloven § 

66. Her følger det at islandske statsborgere utelukkende kan tape sitt statsborgerskap ved 

erverv av annet statsborgerskap, og da i henhold til lov.24 I tillegg kan islandske statsborgere 

ikke nektes adgang til landet eller utvises.25 Retten til å reise inn i landet og forbudet mot 

utvisning gjenfinnes også i den finske Grundlagen av 2000, 9 § og i den svenske 

Regeringsformen av 1974, 2:7.26  

Den norske Grunnloven var i likhet med den danske Grundloven lenge taus om 

statsborgerskapet, men i forbindelse med grunnlovsreformen i 2014 ble det tatt inn en ny § 

106 som bl.a. slår fast at norske statsborgere ikke kan nektes adgang til riket.27 I henhold til 

forarbeidene er bestemmelsen i realiteten også ment som et utvisningsforbud for norske 

statsborgere.28 Dette er også tydeliggjort ved at forarbeidene langt på vei benyttet den 

                                                           
23 Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske statsforfatningsret bind I, 3. utgave 1926 s. 78-79. Se for øvrig 
også Erik Dons, Norsk statsborgerrett, Oslo 1947, s. 22 flg. 
24 Den islandske grunnloven § 66 første ledd første og annet punktum lyder i engelsk oversettelse: «No one 
may be deprived of Icelandic citizenship. Loss of citizenship may, however, be provided for by law, in the event 
a person accepts citizenship in another State».  
25 Den islandske grunnloven § 66 annet ledd første punktum lyder i engelsk oversettelse: «An Icelandic citzen 
cannot be barred from entering Iceland nor expelled therefrom.» 
26 Den finske Grundlagen 9 § tredje ledd første punktum lyder: «Finske medborgare får inte hindras att resa in i 
landet, landsförvisas eller mot sin vilja utlämnas eller föras til ett annat land». Den svenske Regeringsformen 
2:7 første ledd lyder: «Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket». 
27 Den norske Grunnloven § 106 annet ledd annet punktum lyder: «Norske statsborgere kan ikke nektes adgang 
til riket». 
28 Dok. 16 (2011-2012) Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven s. 201-
202. Det gjøres oppmerksom på at artikkelforfatter var sekretær for Menneskerettighetsutvalget. 
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finske Grundloven og den svenske Regeringsformen som forbilder ved utformingen av det 

norske utvisningsforbudet i Grunnloven. 

Grunnlovsvernet for statsborgerskapet i Norden viser at det alene er de islandske 

statsborgere som eksplisitt etter ordlyden nyter et absolutt vern mot tap av statsborgerskap, 

herunder også ved tjenestegjøring i fremmed militær styrke eller ved skade på nasjonens 

vitale interesser. De øvrige nordiske land har heller ikke grunnlovsfestet et begrenset vern 

mot tap av statsborgerskap, slik man f.eks. har etter tysk rett. Grundgesetz artikkel 16 slår 

fast at tap av tysk statsborgerskap som hovedregel ikke kan finne sted, og at eventuelle 

unntak må være foreskrevet i lov under den forutsetning at vedkommende ikke gjøres 

statsløs.29  

Tilsynelatende fremstår rettstilstanden slik at myndighetene i de nordiske land – med unntak 

av Island – kan frata egne borgere deres statsborgerskap, for deretter å utvise dem fra 

landet, uten at dette kommer i konflikt med landets konstitusjon. Dette tilsynelatende 

utgangspunktet må nok likevel modereres på bakgrunn av den generelle forforståelsen av 

relasjonen mellom stat og borger. Som Morgenstierne skriver i 1926 er retten til å oppholde 

seg i landet den «egentlige kjerne» i statsborgerretten og dette er igjen et «uttryk for den 

naturlige tanke, at statssamfundet ikke kan skille sig av med sine egne medlemmer».30 

Det er dermed en nærliggende juridisk antakelse at det for de nordiske konstitusjonene 

hviler et implisitt vern over statsborgerskapet, flettet inn i selve forståelsen av 

konstitusjonsbegrepet, og som domstolene med nødvendighet må ha kompetanse til å 

prøve: Ett perspektiv er at i en folkerettslig kontekst er staten avhengig av å ha egne borgere 

for å kunne opprettholde status som suveren stat. Av betydning for tolkningen av de 

nordiske konstitusjonene er også det idehistoriske perspektivet om konstitusjonen som en 

samfunnskontrakt mellom fyrste og folk. Dette understøttes av både 

folkesuverenitetsprinsippet og maktfordelingslæren, bragt inn i europeisk rettspleie i 

kjølvannet av den franske revolusjonen, og implementert som grunnprinsipper for de 

nordiske konstitusjonene i første halvdel av 1800-tallet. Selv i dag opererer det norske 

Justisdepartementet på sine hjemmesider med samfunnskontrakten som idegrunnlag for 

statsborgerskapet.31 

Ideen om samfunnskontrakten ble i 1800-tallets konstitusjonelle tenkning forstått som en 

pakt mellom Kongen og hans undersåtter, der det forelå gjensidige rettigheter og plikter 

innenfor rammene av denne relasjonen. Dette utgangspunktet var ikke til hinder for at 

borgeren kunne landsforvises i strafferettslig henseende, men tidlig 1800-tall var 

                                                           
29 Den tyske Grundgesetz artikkel 16 (1) lyder: «Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. 
Der verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen 
nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.» 
30 Morgenstierne s. 98. 
31 Se https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/integrering/statsborgerloven/id2343481/. På denne 
informasjonssiden heter det at «statsborgerskapet er en formalisering av samfunnskontrakten mellom stat og 
borger», oppdatert 28. oktober 2016. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/integrering/statsborgerloven/id2343481/
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landsforvisning ikke en reaksjon som kunne ilegges for kriminelle handlinger i sin 

alminnelighet. Landsforvisning – også overfor egne borgere født i landet – kunne etter 

etableringen av de nordiske konstitusjonene bare anvendes overfor personer som hadde 

gjort seg skyldig i majestetsfornærmelse.  

Selv om tanken i dag kan synes temmelig anekdotisk, ga reglene i noen grad mening, i den 

forstand at den som fornærmet Kongen samtidig gjorde seg skyldig i et brudd på 

samfunnskontrakten – nettopp fordi samfunnskontrakten i sin grunnidé utgjorde pakten 

mellom Konge og undersått. Landsforvisning som straffereaksjon ble imidlertid opphevet i 

Danmark allerede i 1827 – mer enn tjue år forut for eneveldets oppløsning med Grundloven 

av 1849. I Norge forsvant landsforvisning som straffereaksjon først med ny kriminallovbok i 

1842. Adgangen til å vise utlendinger eller fremmede ut av landet, har det imidlertid alltid 

vært adgang til. I norsk rett ble dette slått fast gjennom et plenarvedtak i Stortinget i 1816, 

men hadde også forut for dette vært den gjeldende rettsoppfatning under eneveldet 

Danmark-Norge. Også den gang, som nå, la man til grunn at den suverene stat kunne utvise 

fremmede borgere. Egne borgere har derimot vært beskyttet mot tap av statsborgerskap og 

siden første halvdel av 1800-tallet også mot landsforvisning. 

Disse rettshistoriske utgangspunkter gjør det betimelig å reise spørsmål om ikke 

samfunnskontrakten, som bærer av den nordiske konstitusjonsideen, gjør det umulig – også 

gjennom lov og dom – å frata noen et nordisk statsborgerskap som i sin tid ble ervervet på 

lovlig vis. Folkesuverenitetsprinsippet i de nordiske land er riktignok basert på at folket 

velger sine representanter, som igjen er gitt kompetanse til å gi lover. Men det fremstår i 

noen grad som kontraintuitivt at disse representantene – selv om det skjer gjennom 

lovgivning – skal besitte kompetanse til å frata egne velgere deres rettigheter som delaktige 

medlemmer av samfunnet. Tradisjonelt har det nok også vært forstått slik, i den forstand at 

egne borgere straffes for sine handlinger innenfor rammen av samfunnskontrakten, ikke at 

man skyves ut av samfunnet. I norsk rett finnes imidlertid ett usmakelig unntak fra dette 

utgangspunktet:  

Etter 2. verdenskrig mistet om lag 3.000 norske kvinner sitt statsborgerskap som følge av at 

de hadde inngått ekteskap med tyske menn under krigen. Lovgrunnlaget var en provisorisk 

anordning av 17. august 1945, gitt tilbakevirkende kraft for alle norske kvinner (ikke menn) 

som hadde inngått ekteskap med tysk statsborger forut for dette tidspunktet.32 Kvinnene ble 

deretter utvist gjennom administrative beslutninger og deportert til Tyskland – mot 

protestene fra særlig Det juridiske fakultet i Oslo. De norske kvinnene som bosatte seg i DDR 

forble i lang tid statsløse. Først etter en lovendring i Stortinget i 1989 fikk disse kvinnene 

tilbud om å få sitt norske pass tilbake. 

2.4  Konstitusjonen og menneskerettighetene 

                                                           
32 Se Erik Dons, Norsk statsborgerrett, Oslo 1947, s. 248-250, der den provisoriske anordning er gjengitt, men 
ikke kommentert. 
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Ved siden av det generelle vern om statsborgerskap som de nordiske konstitusjonene gir, vil 

de i tillegg inneha flere konkrete rettigheter som enten kan verne mot tap av 

statsborgerskap eller legge rettslige føringer for hvilke krav som stilles til prosessen frem 

mot et eventuelt tap av statsborgerskap. Med unntak av rettighetene i den danske 

konstitusjonen, vil de fleste rettigheter i de nordiske konstitusjonene med betydning for 

statsborgerskapet, langt på vei være helt eller delvis overlappende med de 

menneskerettighetsforpliktelsene etter EMK. 

Legalitetsprinsippet og det mer presise lovskravet på strafferettens område, vil uomtvistelig 

stille krav om at tap av statsborgerskap er å anse som et inngrep overfor den enkelte som 

trenger hjemmel i lov. Helt eksplisitt har dette kommet til uttrykk i den tyske konstitusjonen, 

jf. punkt 2.3 ovenfor, men det følger også implisitt av rettsordenen i de nordiske land. Som 

eksempel kan nevnes at i norsk rett ble det generelle legalitetsprinsippet grunnlovsfestet i § 

113 i 2014, mens det mer presise lovskravet på strafferettens område følger av den eldre 

bestemmelsen fra 1814 i § 96 første ledd. Samtidig gir forbudet mot tilbakevirkende lover i 

den norske Grunnloven § 97 et vern mot at nyere lovgivning om tap av statsborgerskap gis 

virkning for handlinger begått forut for regelendringen.33 Tilsvarende har også 

konstitusjonene i Finland, Sverige og Island bestemmelser som fastlegger lovskravet og 

tilbakevirkningsforbudet på strafferettens område.34 I Danmark vil de samme 

utgangspunkter langt på vei kunne la seg utlede av maktfordelingslæren, jf. Grundloven § 

3.35 

De nordiske konstitusjonene inneholder samtidig skranker for lovgivers adgang til å utforme 

og endre regler, selv om lovhjemmel skulle være på plass. Eksempelvis finner man i den 

norske Grunnloven § 102 nå en generell hjemmel til vern om privatliv og familieliv, i § 98 et 

generelt diskrimineringsforbud og i § 104 en bestemmelse som spesifikt krever at barnets 

beste skal ivaretas ved myndighetsbeslutninger. I relasjon til § 102 om privat- og familieliv er 

det grunn til å anta at bestemmelsen særlig vil kunne verne mot tap av statsborgerskap der 

tilknytningen til landet er sterk. Det er likevel grunn til å tro at § 102 langt på vei har et 

sammenfallende vern med EMK artikkel 8 og EUs Charter of Fundamental Rights artikkel 7, 

siden disse bestemmelsene har representert internasjonale forbilder for utformingen av det 

norske grunnlovsvernet på området.36  

Ved siden av vern om privat- og familieliv, vil også diskrimineringsvernet i de nordiske land 

stille krav om at regler om tap av statsborgerskap må utformes så nøytralt som mulig, slik at 

det ikke oppstår usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling basert på f.eks. religiøs 

                                                           
33 De øvrige nordiske land har imidlertid ikke et generelt tilbakevirkningsforbud slik som den norske Grunnloven 
§ 97, men vil i varierende utstrekning kunne lene seg på ulovfestede forutberegnelighetsprinsipper, 
maktfordelingslære el.l. 
34 Se Finlands Grundlagen 8 §, den svenske Regeringsformen 2:10 og den islandske Grundloven § 69. 
35 Se Henrik Zahle, Dansk forfatningsret I, Institutioner og regulering, 3. udgave 2001 s. 247. Se også UfR 1999 s. 
841 (Tvind). 
36 Dok. 16 (2011-2012) s. 177-180. 
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tilhørighet, kjønn eller etnisk opprinnelse. Også forvaltningen og domstolene må holde seg 

innenfor disse rammene ved håndhevelse av reglene. I prinsippet kan det tenkes at 

diskrimineringsvernet i de nordiske konstitusjonene kan gi et bedre vern enn det 

aksessoriske diskrimineringsvernet i EMK artikkel 14. Diskrimineringsvernet i den norske 

Grunnloven § 98 er f.eks. ikke aksessorisk. Tilsvarende utgangspunkter følger av 

konstitusjonene i Finland, Sverige og Island.37  

De grunnlovfestede rammer nevnt ovenfor vil komme til anvendelse uavhengig av om tap av 

statsborgerskap klassifiseres som straff eller ikke, med unntak av det strenge lovskravet på 

strafferettens område, jf. f.eks. den norske Grunnloven § 96 første ledd. I tillegg til at det 

strenge lovskravet aktiveres ved straff, vil også retten til en offentlig og rettferdig rettergang 

gjøre seg gjeldende, jf. den norske Grunnloven § 95. Vurderingen av hvorvidt tap av 

statsborgerskap utgjør straff eller ikke i den norske Grunnlovens forstand, vil bli behandlet 

sammen med det tilsvarende spørsmålet etter EMK, jf. punkt 4 nedenfor. 

3. Dagens rettstilstand – tilbakekall og tap av statsborgerskap 

3.1 Oversikt over typetilfeller 

De nordiske land har tradisjonelt stått i fremste rekke for å bekjempe statsløshet og sikre 

minimumsrettigheter for statsløse personer. Internt i de nordiske land har det over de siste 

hundre år derfor utviklet seg en rettstilstand som også sikrer utlendinger tilgang til 

statsborgerskap uten at denne rettigheten må være nedarvet gjennom generasjoner. I den 

grad de nordiske land har forfordelt utlendinger ved tildeling av statsborgerskap, har dette 

vært statsborgere fra de øvrige nordiske landene.38 De europeiske kolonimaktene har på sin 

side hatt ordninger der det har vært lettere å erverve f.eks. britisk eller fransk 

statsborgerskap dersom man er født i en av de tidligere kolonistatene. 

Hva gjelder tap eller tilbakekall av statsborgerskap, kan det i hovedtrekk sies å foreligge tre 

typer av situasjoner: Det ene typetilfellet er tap som følge av feil oppstått i relasjon til 

ervervet av statsborgerskapet. Det andre typetilfellet er tap som følge av ordinære 

viljeshandlinger hos den personen som er i besittelse av statsborgerskapet. Og det tredje 

typetilfellet er tap som en myndighetsreaksjon på klanderverdige eller straffbare forhold. 

Den første av disse situasjonene skiller seg rettslig fra de to øvrige situasjonene ved at det er 

forutsetningene for selve ervervet av statsborgerskap som svikter. For de to sistnevnte 

tilfellene er det tale om ettertidige forhold som kan få betydning for statsborgerskapet, uten 

at det foreligger feil eller andre former for forsømmelse ved ervervet. 

I prinsippet kan det også tenkes et fjerde typetilfelle, der tap av statsborgerskap skjer uten 

individualisert eller saklig begrunnelse i relasjon til enkeltindividet. Dette kan f.eks. skje 

gjennom kollektive beslutninger eller annet vilkårlig tap, enten ved at hele grupper taper 

                                                           
37 Se den finske Grundlagen 6 §, den svenske Regeringsformen 1:2 femte ledd, 2:12 og 2:13, og den islandske 
Grundloven § 65. 
38 Se f.eks. den norske statsborgerloven kapittel 4. 
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statsborgerskapet uten individuell behandling eller at myndighetene vilkårlig plukker ut noen 

i denne gruppen som man fratar statsborgerskapet. Dette siste typetilfellet vil ikke bli 

behandlet nærmere i det følgende, både fordi slike statsborgerskapstap åpenbart vil være i 

strid med internasjonale konvensjoner og fordi lovregler om tap av statsborgerskap i Norden 

i øyeblikket ikke er basert på et kollektivt eller vilkårlig beslutningsgrunnlag.  

Det er like fullt verdt å merke seg at selv om regelverket ikke umiddelbart åpner for 

kollektive eller vilkårlige tap av statsborgerskap, kan det tenkes at enkelte vedtak, truffet på 

grunnlag av forvaltningens skjønnsutøvelse, enten fremstår som vilkårlige eller at de de facto 

fungerer som et ledd i en kollektiv avstraffelse. Risikoen for slike avgjørelser vil normalt øke i 

takt med mindre transparens, med dårligere mulighet for klage- og domstolsbehandling, og 

med beslutningsprosesser som plasseres tettere på den politisk ledelse. For det nye forslaget 

fra det norske Justisdepartementet, er dette risikotrekk som i aller høyeste grad gjør seg 

gjeldende, hvilket gir grunn til bekymring for om reglene i noen situasjoner likevel vil kunne 

lede til vilkårlige og feilaktige avgjørelser. Dette kommer jeg nærmere tilbake til i punkt 4. I 

punktene 3.2 til 3.4 nedenfor vil de tre førstnevnte typetilfellene bli nærmere kommentert i 

lys av dagens rettstilstand. 

3.2 Tilbakekall 

I de fleste land vil det finnes regler om tilbakekall av statsborgerskap dersom det hefter feil 

eller forsømmelser ved ervervet av statsborgerskapet. Selv et land som USA – der uttrykket 

«once an American, always an American» sitter dypt forankret i amerikansk rettskultur – 

eksisterer regler om tilbakekall av statsborgerskap dersom det er ervervet på falske 

premisser. I norsk rett er tilbakekall regulert i statsborgerloven § 26 og i dansk rett i 

infødsretsloven § 8A.  

Etter den norske statsborgerloven § 26 første ledd kan statsborgerskapet tilbakekalles hvis 

man ikke har sagt fra seg et annet statsborgerskap dersom dette var forutsetningene for 

ervervet av norsk statsborgerskap. Etter § 26 andre ledd foreligger en generell hjemmel til å 

tilbakekalle statsborgerskapet etter de alminnelige forvaltningsrettslige omgjøringsregler. 

Mest relevant som grunnlag for omgjøring vil være at vedkommende har gitt norske 

myndigheter uriktige opplysninger i den hensikt å oppnå norsk statsborgerskap eller på 

annen måte har fortiet relevant informasjon. Dette kommer indirekte frem gjennom 

statsborgerloven § 26 andre ledd andre punktum, mens den danske infødsretsloven § 8A 

uttrykkelig slår fast at den som «i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har 

udvist svigagtigt forhold, herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende 

oplysninger eller fortie relevante oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det 

udviste forhold har været bestemmende for erhvervelsen”. 

I motsetning til den danske infødsretsloven § 8A, oppstiller ikke den norske statsborgerloven 

§ 26 krav om dom ved tilbakekall av statsborgerskap. Tilbakekall skjer i stedet etter 

administrativ beslutning hos norske utlendingsmyndigheter. Dette ledet til en intens 
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mediedebatt i Norge om tilbakekall av statsborgerskap våren 2017. Debatten var 

foranlediget av at den 30 år gamle bioingeniøren Mahad Abib Mahamud fikk tilbakekalt sitt 

norske statsborgerskap etter 17 år i Norge, begrunnet med at myndighetene mente å sitte 

med opplysninger som tydet på at Mahamud opprinnelig kom til Norge fra Djibouti, ikke 

Somalia, slik han hadde oppgitt. Mahamud brakte saken inn for domstolene, men tapte 

saken i Oslo tingrett.39 

På generelt grunnlag reiste Mahamud-saken spørsmål relatert til hvorvidt tilbakekall av 

statsborgerskap bør skje gjennom administrative beslutninger. En konsekvens av saken var 

at Stortinget gikk til det skritt å instruere regjeringen om å fremlegge et lovforslag der tap av 

statsborgerskap som følge av feilaktige opplysninger for fremtiden «skal skje ved dom».40 

Den norske regjeringen har ennå ikke fremlagt et slikt lovforslag. 

Prinsipielt stiller tilbakekall som følge av feilaktige opplysninger ved erverv av 

statsborgerskap i en annen stilling enn tap av statsborgerskap for fremmedkrigere og ved 

skade på nasjonens vitale interesser. I de sistnevnte situasjonene er det ingen potensielle feil 

relatert til ervervet av statsborgerskapet, og man står dermed ikke overfor et 

forvaltningsvedtak som i teorien kan omgjøres. Diskusjonen om hvorvidt tap av 

statsborgerskap for feilaktige opplysninger ved ervervet bør skje gjennom administrativ 

omgjøring eller gjennom domstolsbehandling i første instans, har imidlertid en interessant 

overføringsverdi til diskusjonen om tap av statsborgerskap for fremmedkrigere og ved skade 

på nasjonens vitale interesser: Det er utvilsomt mer nærliggende at et vedtak som bygger på 

feilaktige forutsetninger kan omgjøres administrativt, enn at det treffes nye vedtak om tap 

av statsborgerskap der det ikke foreligger noe kritikkverdig ved selve ervervet av 

statsborgerskapet, se nærmere punkt 4. 

3.3 Tap som følge av ordinære viljeshandlinger 

Med tap av statsborgerskap som følge av viljeshandlinger siktes det enten til de situasjoner 

hvor den enkelte har uttrykt ønske om å fri seg fra statsborgerskapet eller de situasjoner 

hvor den enkelte gjennom sine handlinger viser manglende interesse for å beholde sin 

tilknytning til staten. I norsk rett kan derfor statsborgerskap tapes etter søknad 

(statsborgerloven § 25), men også dersom man etter eget ønske aktivt har ervervet et annet 

statsborgerskap (§ 23) eller dersom man har lengre fravær fra riket (§ 24). Tilsvarende kan 

man etter dansk rett tape sitt statsborgerskap etter søknad eller erverv av annet 

statsborgerskap (infødsretsloven § 7) eller dersom man har lengre fravær fra riket (§ 8). 

Liknende regler finnes også i de fleste andre europeiske land, og Europarådskonvensjonen 

om statsborgerskap av 1997 artikkel 7 bokstav a og e åpner for tap av statsborgerskap i slike 

situasjoner. Også i amerikansk rett finnes regler om tap av statsborgerskap for den som 

                                                           
39 Oslo tingrett, TOSLO-2016-156090, avsagt 12. mars 2017. 
40 Se Stortingsvedtak nr. 649 (2016-2017), basert på Dok. 8:33 (2016-2017) og Innst. 269 S (2016-2017).  
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frivillig søker seg fri fra amerikansk statsborgerskap, eller sverger troskap til en annen stat 

eller går i annen stats tjeneste.41 

3.4 Tap som reaksjon på klanderverdige eller straffbare handlinger 

I Norden er det i skrivende stund kun Danmark som har regler om tap av statsborgerskap 

basert på klanderverdige eller straffbare forhold. Tap av statsborgerskap ble i 2004 knyttet 

direkte til overtredelse av den danske straffeloven kapittel 12 (om forbrytelser mot statens 

selvstendighet og sikkerhet) og kapittel 13 (om forbrytelser mot statsforfatningen og de 

øverste statsmyndigheter, terrorisme mv.), jf. den danske infødsretsloven § 8B. Dette 

innebærer at den som forbryter seg mot en bestemmelse i kapittel 12 eller 13 i den danske 

straffeloven risikerer at domstolene fradømmer dem statsborgerskapet som et ledd i 

straffeutmålingen.  

Det følger av indfødsretsloven at domstolene skal foreta en proporsjonalitetsvurdering før 

det treffes avgjørelse om tap av statsborgerskap. I henhold til forarbeidene skal det også tas 

hensyn til det straffbare forholdets grovhet veid opp mot den betydning statsborgerskapet 

har for den det gjelder. Samtidig skal det legges vekt på vedkommendes tilknytning til 

Danmark, herunder familiemessige forhold og språkkunnskaper, vurdert opp mot 

tilknytningen til andre land.42  

Den danske påtalemyndigheten har ved flere anledninger lagt ned påstand om tap av 

statsborgerskap, men først i 2016 og 2017 fikk Danmark sine to første saker om tap av 

statsborgerskap, begge etter avgjørelse i den danske Højesteret. Bokhandleren Said 

Mansour kom til Danmark som 24-åring i 1989 og hadde både dansk og marokkansk 

statsborgerskap. Han var ved to anledninger domfelt for å ha oppildnet til terror i Danmark 

ved å spre propaganda for IS på Facebook, i e-poster og gjennom tre bøker. Ved andre gangs 

domfellelse opprettholdt Højesteret beslutningen fra landsretten om tap av dansk 

statsborgerskap og utvisning fra Danmark på livstid.43  

Dansk-tyrkiske Enes Ciftci ble deretter den første personen i moderne tid som er født i 

Norden, med nordisk statsborgerskap, og siden fradømt statsborgerskapet etter 

straffesaksbehandling for domstolene. I en avgjørelse truffet av Højesteret den 14. 

november 2017 ble landsrettens beslutning om tap av statsborgerskap og utvisning fra 

Danmark på livstid opprettholdt.44 Ciftci hadde både dansk og tyrkisk statsborgerskap, han 

var født i Danmark i 1992, og var domfelt for i to perioder å ha reist til Syria for å delta i 

kamphandlinger for IS, for å ha overført kr 20.000 til IS og for offentlig å ha uttrykt støtte til 

terrorhandlingene i København i 2015. Højesteret fant at det ikke ville være uproporsjonalt å 

                                                           
41 Se INA Sec. 349. [8 U.S.C. 1481]. 
42 2003/1 LSF 138 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=100345. 
43 Sag 211/2015 (1. afdeling), dom avsagt i Højesteret 8. juni 2016 (UfR 2016.3235). 
44 Sag 119/2017 (2. afdeling), dom avsagt i Højesteret 14. november 2017. 
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frata Ciftci hans danske statsborgerskap og deretter utvise ham til Tyrkia, til tross for at han 

var født i Danmark og aldri hadde hatt fast bosted noe annet sted. 

Det har lenge vært pekt på at Danmark har hatt stor suksess med den såkalte Aarhus-

modellen som virkemiddel mot islamistisk radikalisering, fremfor å benytte straffeforfølgning 

som et rettslig virkemiddel i kampen mot radikalisering. Den danske rikskringkastingen 

beskriver i kortform modellen på følgende måte: 

”Aarhus-modellen går blandt andet ud på at skabe tillid mellem myndighederne, de unge, 

deres familier og omgangskreds. Man prøver også at skaffe de unge en mentor og job eller 

uddannelse.”45 

Modellen hadde sitt opphav i et mentorprogram utviklet og utprøvd i samarbeid mellom 

København kommune og Politiets Efterretningstjeneste, senere implementert i Aarhus i 

2011.46 Hvor suksessfylt Aarhus-modellen har vært, er i noen grad omdiskutert, men også 

den norske forskningsinstitusjonen PRIO peker i sin rapport, inntatt i NOU 2015: 4, på at tillit 

mellom borgerne og staten er helt avgjørende for å kunne lykkes i kampen mot 

radikalisering, se punkt 4 nedenfor.47 

Like fullt har få vestlige land gått så langt som Danmark i å gjennomføre regler om tap av 

statsborgerskap. I Frankrike gjenfinnes i Code Civil artikkel 25 regler om tap av fransk 

statsborgerskap som i stor utstrekning minner om de danske reglene, mens Storbritannia, 

Saudi Arabia og Bahrain har gått lenger enn Danmark, se nærmere punkt 4 nedenfor. De 

fleste vestlige land har imidlertid en mer moderat eller ingen lovgivning på området. I USA er 

det f.eks. utelukkende høyforræderi som kan lede til tap av statsborgerskap, og da bare i de 

situasjoner hvor man blir domfelt for krigshandlinger mot USA eller for forsøk på 

statskupp.48 Reglene er strengt fortolket og praktiseres i realiteten ikke.49 Forklaringen er å 

finne i avgjørelsen Trop v. Dulles fra US Supreme Court i 1958. Supreme Court kom her med 

en prinsipiell uttalelse om at tap av statsborgerskap som straff vil være i strid med Eighth 

Amendment (torturforbudet), og uttalelsen som begrunner dette har blitt stående som en 

bauta i amerikansk statsborgerrett: 

                                                           
45 Se https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/ekspert-aarhus-modellen-er-den-bedste-mod-
radikalisering, 19. november 2015. 
46 Se Mette-Louise E. Johansen, «Aarhus-indsatsen»: udveksling og relationsarbejde i den danske velfærdsstat I: 
Anna Anderson m.fl. (red), Fremmedkrigere – Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia, 
Oslo 2017 s. 270 flg. 
47 Vedlegg 2 til NOU 2015: 4, særlig s. 108-110. 
48  INA Sec. 349. [8 U.S.C. 1481] (7) committing any act of treason against, or attempting by force to overthrow, 
or bearing arms against, the United States, violating or conspiring to violate any of the provisions of section 
2383 of title 18, United States Code, or willfully performing any act in violation of section 2385 of title 18, 
United States Code, or violating section 2384 of said title by engaging in a conspiracy to overthrow, put down, 
or to destroy by force the Government of the United States, or to levy war against them, if an d when he is 
convicted thereof by a court martial or by a court of competent jurisdiction. 
49 Se bl.a. Leslie Esbrook, Citizenship unmoored: Expatriation as a counter-terrorism tool, University of 
Pennsylvania Journal of International Law, 1273-1329, 2016. 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/ekspert-aarhus-modellen-er-den-bedste-mod-radikalisering
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/ekspert-aarhus-modellen-er-den-bedste-mod-radikalisering
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«It is a form of punishment more primitive than torture, for it destroys for the individual the 

political existence that was centuries in the development.»50 

Den danske Højesteret viser verken til denne avgjørelsen eller til andre prinsipielle 

avgjørelser utenfor Danmark. Det gjøres heller ingen vurdering i Højesteret av om 

torturforbudet i EMK artikkel 3 kan anvendes som skranke for tap av statsborgerskap, slik 

Eighth Amendment fungerer som skanke etter amerikansk rett. Højesteret viser utelukkende 

til at EMD har uttalt at utlendinger ikke kan ha et absolutt vern mot utvisning, men sondrer 

ikke skarpt nok mellom tap av statsborgerskap og utvisning som to ulike rettslige 

virkemidler.51 Højesteret vurderer heller ikke reglene om tap av statsborgerskap opp mot 

den danske Grundloven – men dette siste kan nok enkelt forklares med at domstolenes 

kompetanse til å prøve lovgivning opp mot konstitusjonen står mye svakere i Danmark enn i 

de øvrige nordiske land og i USA. 

4 Forslag til regler om tap av statsborgerskap i Norge 

4.1 Forslag til nye regler i Norge – en oversikt 

Som nevnt innledningsvis iverksatte norske myndigheter høsten 2014 arbeidet med å utrede 

spørsmålet om hvorvidt tap av statsborgerskap kan og bør utgjøre et rettslig virkemiddel i 

kampen mot terror og radikalisering. Utredningen er publisert i NOU 2015:4 «Tap av norsk 

statsborgerskap». Den peker i første rekke på hvilket rettslig handlingsrom norske 

myndigheter har til å innføre regler om tap av statsborgerskap på dette feltet, dernest 

hvordan reglene i så fall kan innpasses i den eksisterende lovgivning, og til sist hvorvidt det 

bør innføres regler om tap av statsborgerskap.  

I mandatet fra det norske Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet, som den gang 

hadde ansvaret for statsborgerloven, ble det i tillegg til de rettslige og rettspolitiske 

spørsmålene omtalt ovenfor, bedt om svar på hvorvidt innføring av regler om tap av 

statsborgerskap for fremmedkrigere og ved skade på nasjonens vitale interesser kunne 

medføre økt risiko for terroranslag rettet mot Norge. Terrorspørsmålet ble særskilt utredet 

av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). I tillegg ble det bedt om svar på bl.a. hvilken 

betydning slike regler kunne få for integreringsprosessen og hvordan vi tenker om det å 

være norsk statsborger. Integreringsspørsmålet ble særskilt utredet av Peace Research 

Institute Oslo (PRIO). Rapportene fra FFI og PRIO er begge inntatt som vedlegg til NOU 2015: 

4. 

Hovedkonklusjonene fra FFI og PRIO på de samfunnsmessige spørsmålene er at innføring av 

regler om tap av statsborgerskap for fremmedkrigere og ved skade på nasjonens vitale 

interesser kunne bidra til økt terrorfare og økte integreringsproblemer i Norge, i stedet for å 

begrense terrorfaren eller bedre integreringsprosessene. Men FFI utelukket ikke at regler om 

                                                           
50 US Supreme Court Trop v. Dulles, 356 U.S. 86, 101 (1957). 
51 Højesteret viser til Maslov v. Østerrike (App. 1638/03), Judgement of 23 June 2008. 
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tap av statsborgerskap kunne ha en begrenset effekt på å få ned antall fremmedkrigere over 

tid, men peker på at effekten trolig vil være svært personavhengig.52 PRIO er på sin side 

tydeligere på at regler om tap av statsborgerskap vil gjøre det vanskeligere å drive 

integreringsarbeid overfor minoriteter i Norge. 

Basert på utredningene fra FFI og PRIO, og basert på det rettslige rammeverket som tegnes 

opp av internasjonale konvensjoner og det nasjonale grunnlovsvernet, landet forslaget i 

NOU 2015: 4 omtrent der de danske reglene hadde plassert seg, men under betydelig tvil.53 

Konkret ble det anbefalt at regjeringen gikk videre med regler om tap av statsborgerskap i 

situasjoner der alvorlige straffbare forhold var begått, knyttet opp til straffeloven av 2005 

kapittel 16 (Folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser), kapittel 17 

(Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser) og § 131 

(Terrorhandlinger). Det ble videre anbefalt at tap av statsborgerskap skulle idømmes av de 

ordinære domstolene som et ledd i straffeutmålingen for personer som domfelles for 

forbrytelser i kapittel 16 og 17 som har en strafferamme på 21 års fengsel eller mer, dvs. kun 

de alvorligste forbrytelser. Den høye strafferammen i lovforslaget i NOU 2015: 4 innebar 

bl.a. at fremmedkrigere ville falle utenfor forslaget, hvilket også var intendert.  

Forutsetninger for å idømme tap av statsborgerskap skulle videre være at personen hadde 

fylt 18 år på gjerningstidspunktet og at vedkommende var i besittelse av minst ett annet 

statsborgerskap enn det norske. Forslaget ble konkretisert til ny § 26a i den norske 

statsborgerloven. 

Det videre arbeidet med NOU 2015: 4 ble deretter fulgt opp av Justisdepartementet, etter at 

Integreringsavdelingen i det tidligere Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet ble 

flyttet til Justisdepartementet 16. desember 2015. Den 20. desember 2016 ble et revidert 

forslag fra Justisdepartementet sendt ut på høring, og den 9. juni 2017 ble 

Justisdepartementets endelige forslag oversendt Stortinget i Prop. 146 L (2016-2017). Det 

innkom enkelte høringsuttalelser i forkant av proposisjonen, til tross for kort høringsfrist 

over juleferien, og hvor flere institusjoner stilte seg kritiske til forslagene, herunder særlig 

Den norske Advokatforening. De som var positive til forslagene var de institusjonene som 

administrativt var underlagt Justisdepartementets eget virkeområde, slik som Politiets 

sikkerhetstjeneste, Politidirektoratet, Det nasjonale statsadvokatembetet og Oslo 

politidistrikt. I proposisjonsarbeidet har Justisdepartementet igjen lent seg på disse 

institusjonene og har ikke tatt inn over seg de innsigelsene som øvrige høringsinstanser 

leverte inn. 

I likhet med NOU 2014: 4 går Justisdepartementets forslag ut på en ny § 26a i 

statsborgerloven om tap av statsborgerskap, men med den sentrale forskjell at 

strafferammen for å kunne idømmes tap av statsborgerskap senkes fra 21 års fengsel til 6 års 

                                                           
52 Vedlegg 1 til NOU 2015: 4, særlig s. 98. 
53 NOU 2015: 4 s. 71. 
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fengsel. I tillegg inkluderes langt flere terrorbestemmelser i straffeloven kapittel 18 enn 

hovedbestemmelsen om terror i § 131. Det nye forslaget fra Justisdepartementet omfatter 

dermed en rekke flere forbrytelseskategorier som ikke var omfattet av forslaget i NOU’en, 

herunder tjenestegjøring i fremmed militær styrke (fremmedkrigere), samt generelle 

forberedelses- og medvirkningshandlinger til bl.a. terror.  

Det oppsiktsvekkende med Justisdepartementets forslag finner man imidlertid i ny § 26b til 

statsborgerloven. Ikke bare er selve forslaget oppsiktsvekkende, men også det forhold at 

Justisdepartementet ikke tar opp til vurdering de mange problematiske sidene ved 

lovforslaget, eller synes å feie problemene raskt under teppet. Denne bestemmelsen er 

ment å hjemle tap av statsborgerskap på bakgrunn av fremferd som gir grunn til å anta at 

man utgjør en risiko mot nasjonens vitale interesser, og da på generelt grunnlag. 

Regelforslaget er delvis utformet etter modell av de britiske reglene, og lyder i første ledd 

som følger:54 

«Den som har norsk og annet statsborgerskap og har utvist fremferd sterkt til skade 

for Norges vitale interesser, kan tape sitt norske statsborgerskap av hensyn til 

grunnleggende nasjonale interesser.»  

Tap av statsborgerskap skal etter denne hjemmelen skje administrativt, og det er lagt opp til 

at det er Justisdepartementet selv som skal treffe vedtak om tap av statsborgerskap, jf. 

forslagets § 27 andre ledd andre punktum. Adgangen til å påklage vedtaket foreslås avskåret 

etter § 27 tredje ledd andre punktum, dvs. at det ikke vil være mulig å klage på det 

administrative vedtak om tap av statsborgerskap. Det ligger inne i forslaget at den som har 

mistet sitt statsborgerskap vil få en frist på én måned med å bringe saken inn for de 

ordinære domstolene, jf. ny § 31b.55 Den korte fristen er ikke særlig kommentert i 

proposisjonen, ikke utover at det pekes på at det vil være et behov for rask avklaring av 

hensyn til nasjonale interesser og at departementet mener «tidsrammen balanserer statens 

interesse i å få avklart vedtakets gyldighet og sikre iverksetting, og personens interesse i å få 

tid til å overveie om og hvordan vedkommende skal angripe vedtaket».56 

Det kan imidlertid synes som om departementet innrømmer at fristen er urimelig kort, i det 

forslagets § 31b inneholder en mulighet for oppfriskning ved oversittelse av søksmålsfristen 

på én måned dersom «en bindende avgjørelse av en internasjonal domstol, eller andre 

lignende forhold, tilsier at vedtak kan ha vært basert på uriktig anvendelse av folkeretten». 

Muligheten for at myndighetene begår feil etter folkeretten er overhodet ikke kommentert 

eller behandlet i departementets proposisjon. Kritisk er også at allmennheten vil være 

forhindret fra innsyn i behandlingen, slik at det heller ikke blir mulig for øvrige politikere, 

alminnelige folk, journalister eller forskere å få innsyn i prosessen. Selv ikke den det gjelder 

vil få kunnskap om prosessen før det eventuelt treffes vedtak om tap av statsborgerskap, jf. 

                                                           
54 Prop. 146 L (2016-2017) s. 59. 
55 Prop. 146 L (2016-2017) s. 47 og 50. 
56 Prop. 146 L (2016-2017) s. 47-48. 
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forslag til ny § 31c - § 31f. I stedet vil den det gjelder få oppnevnt en advokat av 

Justisdepartementet, som opererer under taushetsplikt, også overfor egen klient. 

På den positive siden i forslagene finner vi at Justisdepartementet har opprettholdt 

konvensjonskravet om dobbelt statsborgerskap før norsk statsborgerskap kan tapes, selv om 

det ikke problematiseres at for enkelte land vil det være umulig å frasi seg sitt andre 

statsborgerskap ved erverv av norsk statsborgerskap. Videre presiseres det – i likhet med 

NOU 2015: 4 – at mindreårige ikke kan fratas sitt norske statsborgerskap. 

Forslag til ny § 26a og § 26b i den norske statsborgerloven reiser likevel en lang rekke 

spørsmål av både rettslig, samfunnsmessig og politisk karakter. Det viktigste spørsmålet er 

kanskje hva man ønsker å oppnå med regler om tap av statsborgerskap, og om forslagene til 

endring i statsborgerloven overhodet er egnet til å oppnå disse formålene. Dette og det 

beslektede spørsmålet om man bør ha regler om tap av statsborgerskap, behandles 

nærmere i punkt 4.4 nedenfor.  

En viktig forskjell på forslag til ny statsborgerlov § 26a og § 26b er at § 26a har et 

tilbakeskuende perspektiv, der tap av statsborgerskap knyttes til fortidige handlinger, mens 

§ 26b har et fremtidsrettet perspektiv, der tap av statsborgerskap også baserer seg på an 

kalkyle om fremtiden. Et av de helt sentrale spørsmål ved forslag til regler om tap av 

statsborgerskap vil være om reglene kommer i konflikt med de forpliktelser som hviler på 

statene gjennom Europarådskonvensjonen om statsborgerskap av 1997 artikkel 7. I dansk 

rett er det ingen tvil om at reglene om tap av statsborgerskap for overtredelse av 

straffeloven kapitlene 12 og 13 ikke bryter med denne konvensjonsforpliktelsen. Tilsvarende 

gjelder i hovedsak også for det norske forslaget til ny § 26a i statsborgerloven, men dette 

kommer jeg tilbake til i punkt 4.4.  

Forut for de rettspolitiske vurderingene, vil de rettslige spørsmål som særlig relaterer seg til 

ny § 26b i statsborgerloven bli nærmere kommentert i punkt 4.2, især spørsmålet om 

hvorvidt tap av statsborgerskap basert på en fremtidsrettet vurdering foretatt av 

Justisdepartementet selv tilfredsstiller de rettslige rammer som settes i grunnlov og 

internasjonale konvensjoner. Spørsmålet om tap av statsborgerskap etter forslag til ny § 26b 

i realiteten utgjør straff og Justisdepartementets egen rolle i håndhevingen av reglene, vil bli 

nærmere kommentert i punkt 4.3. 

4.2 Tap basert på en fremtidsrettet vurdering 

For forslag til ny § 26b i den norske statsborgerloven står de rettslige utfordringene nærmest 

i kø. Perspektivet er ikke lenger bare tilbakeskuende. Bestemmelsen inneholder et klart 

element av en fremtidsrettet vurdering, og dette er tydeliggjort gjennom både ordlyden i 

forslaget og i Justisdepartementets forarbeider. Dette fremtidsrettede elementet gjør for 

det første at Justisdepartementet argumenterer for at tap av statsborgerskap i denne 

sammenhengen ikke kan klassifiseres som straff. Om dette er en rettslig holdbar 
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argumentasjon, vil bli nærmere behandlet i punkt 4.3. Der vil også øvrige prosessuelle sider 

ved forslaget bli behandlet.  

I inneværende punkt er spørsmålet i stedet om hjemmel til å frata statsborgerskap etter en 

blandet vurdering av fortid og fremtid, slik det legges opp til i ny § 26b, vil være i strid med 

den folkerettslige forpliktelsen i Europarådskonvensjonen om statsborgerskap av 1997 

artikkel 7 bokstav c. 

I henhold til artikkel 7 bokstav c kan «fremferd som er sterkt til skade for statspartens vitale 

interesser» lede til tap av statsborgerskap. I den engelske originalversjonen er formuleringen 

«conduct seriously prejudicial to the vital interests of the State Party». Den umiddelbare 

språklige forståelsen av både den engelske og den norske ordlyden er at det siktes til 

oppførsel eller fremferd som beviselig allerede har funnet sted. I den grad man skulle åpnet 

for en fremtidsrettet vurdering, ville det språklig ikke være naturlig å benytte det engelske 

ordet «conduct». 

I den forklarende rapporten til Europarådskonvensjonen om statsborgerskap av 1997 er 

problemstillingen ikke direkte kommentert, hvilket også gir en indikasjon på at man ikke har 

sett for seg at tap av statsborgerskap skal baseres på en delvis fremtidsrettet vurdering. Det 

synes forutsatt i rapporten at tap av statsborgerskap må baseres på en inntruffet og alvorlig 

hendelse. I den forklarende rapporten heter det: 

“The wording “conduct seriously prejudicial to the vital interests of the State Party” is drawn 

from Article 8, paragraph 3.a.ii of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 

Such conduct notably includes treason and other activities directed against the vital interests 

of the State concerned (for example work for a foreign secret service) but would not include 

criminal offences of a general nature, however serious they might be.”57 

I høringsbrevet fra Justisdepartementet vises bl.a. til den britiske statsborgerloven § 40 som 

et argument for å innføre en tilsvarende regel i Norge, men departementet har utelatt den 

viktige informasjonen at Storbritannia ikke har tiltrådt Europarådskonvensjonen av 1997. 

Dermed inntreffer ikke de samme folkerettslige begrensningene for Storbritannia som for de 

nordiske landene. Det pekes heller ikke på at reglene har vært sterkt debattert i 

Storbritannia, eller at personer som al-Berjawi ble drept av amerikanske droner uten å få sin 

sak prøvet for de ordinære domstolene. Heller ikke blir det vist til at i en av de sakene som 

faktisk har kommet opp for domstolene i Storbritannia, konkluderte både Court of Appeal og 

Supreme Court med at vilkårene etter loven ikke var oppfylt i departementets beslutning om 

å frata vedkommende britisk statsborgerskap. 

Al-Jedda ble født i Irak i 1957. Han kom til Storbritannia og søkte asyl der i 1992. Han og hans 

familie fikk innvilget britisk statsborgerskap i 2000. Under en reise til Irak i 2004 ble han 

arrestert av amerikanske soldater og overført til britisk varetekt i Irak, der han ble sittende i 

mer enn tre år, mistenkt for å være medlem av en terrororganisasjon. Han ble imidlertid ikke 

                                                           
57 Explanatory Report on Convention on Nationality (ETS No. 166), Council of Europe, avsnitt 67. 
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tiltalt eller på annen måte stilt for retten, verken i Irak eller Storbritannia. Al-Jeddas forsøk på 

å få saken sin opp for domstolene i Storbritannia ble i tillegg avvist. Omtrent samtidig med 

løslatelse i desember 2007, ble han fratatt sitt britiske statsborgerskap administrativt på 

grunnlag av mistanken om tilknytning til en terrororganisasjon. Al-Jedda reiste deretter sak 

mot britiske myndigheter for de ordinære domstolene med påstand om at vedtaket var 

ugyldig. Han reiste også sak for EMD med påstand om at britiske myndigheter hadde krenket 

retten til rettferdig rettergang i EMK artikkel 5. Al-Jedda vant frem med begge sakene. I 2011 

fant EMD at EMK artikkel 5 var krenket,58 og i 2013 fant Supreme Court at Al-Jedda under 

ingen omstendighet kunne fratas sitt britiske statsborgerskap fordi dette var hans eneste 

statsborgerskap.59 Som en konsekvens av Al-Jedda-saken endret britiske myndigheter 

statsborgerloven § 40 slik at dobbelt statsborgerskap ikke lenger er påkrevd for tap av britisk 

statsborgerskap. 

I både høringsbrevet og i proposisjonen argumenterer Justisdepartementet videre for at den 

fremtidsrettede vurderingen vil ta hensyn til fortidige handlinger, og at dette må være 

tilstrekkelig for å oppfylle de forutsetninger som følger av Europarådskonvensjonen og dens 

forklarende rapport.60 Men i tilknytning til vurderingen av straffebegrepet understreker 

departementet at tap av statsborgerskap etter ny § 26b ikke er ment som en reaksjon på 

fortidige handlinger, og derfor ikke straff.61 Dermed er lovforslaget ikke ment som en 

reaksjon på fortidige handlinger når det argumenteres for at forslaget ikke utløser 

strafferettslig og straffeprosessuelt vern, mens forslaget er ment som en reaksjon på en 

fortidig handling når det argumenteres for at forslaget ikke er konvensjonsstridig. Vi ser da 

at departementet shopper vinklingen på sitt eget lovforslag alt etter hvilken konklusjon de 

ønsker å oppnå.  

Det kan sies mye om en slik retorisk tilnærming til et lovforslag, men mest alvorlig er at 

proposisjonen er ment å danne grunnlaget for en lovbehandling i Stortinget, der det er viktig 

at lovgiver får presentert problemstillingene på en ryddig og forklarende måte, jf. også 

regjeringens opplysningsplikt etter Grunnloven § 82. Justisdepartementet underslår her – 

slik også Al-Jedda-saken fra Storbritannia viser – at forslag til ny § 26b vil kunne benyttes 

som hjemmel for å frata personer statsborgerskapet på en mistanke om tilknytning til en 

terrororganisasjon – fordi denne mistanken igjen kan bidra til en frykt for at vedkommende 

vil kunne skade nasjonens vitale interesser i fremtiden. Departementet problematiserer 

imidlertid ikke den tanken som da er snublende nær: Hvordan kan departementet forsikre 

seg om at mistanken er korrekt når det ikke føres straffesak mot vedkommende, og hvordan 

kan departementet forsikre seg om at det bare er personer som er potensielt farlige som 

taper sitt statsborgerskap?  

                                                           
58 EMD Al-Jedda v. UK (App. 27021/08), Judgment of 7 July 2011. 
59 The Supreme Court of UK, Secretary of State of the Home Department v. Al-Jedda, (2013) UKSC 62, Judgment 
of 9 October 2013. 
60 Prop. 146 L (2016-2017) s. 35. 
61 Prop. 146 L (2016-2017) s. 35-36 og 41. 
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Det er all grunn til å tro at Europarådskonvensjonen artikkel 7 var ment å sette en stopper 

for den uklarhet som en slik fremtidsrettet vurdering er basert på. I relasjon til 

bevisvurderingen av de fortidige handlinger skriver departementet at det skal kreves 

«kvalifisert sannsynlighetsovervekt» og at dette vil være et «skjerpet beviskrav». Igjen 

benytter departementet seg av retorikk: Sammenliknet med ordinære straffesaker senkes 

beviskravene kraftig, de skjerpes ikke. Men de skjerpes tydeligvis noe sammenliknet med 

ordinære sivile saker, som ved barnefordeling, kontraktstolkning el.a., men dette 

sammenlikningsgrunnlaget hører ikke hjemme når man skriver om tap av statsborgerskap. 

Når man vet at tap av statsborgerskap er en alvorlig og livslang reaksjon, bør beviskravene 

ligge tett på de beviskrav som oppstilles i strafferetten. Noe annet er i seg selv 

oppsiktsvekkende. I relasjon til Europarådskonvensjonen artikkel 7 og de formuleringer som 

er benyttet der og i den forklarende rapporten, er det heller ingenting som tyder på at 

beviskravene for de fortidige handlinger kan legges merkbart lavere enn ved 

straffereaksjoner. 

En annen problematisk side ved forslaget til ny § 26b er at formuleringene i bestemmelsen 

om hvilke fortidige handlinger og hvilken fremtidig risiko som kan lede til tap av 

statsborgerskap er uklar. Departementet synes å legge til grunn at så lenge de selv 

konkluderer med at bestemmelsen ikke er en straffeparagraf, så oppstilles det heller ingen 

krav til formuleringens klarhet og presisjon. I forslag til ny § 26b har departementet i 

realiteten hentet ut overskriften fra straffeloven kapittel 17 om skade på grunnleggende 

interesser, for deretter å statuere at en fremtidsrettet vurdering basert på risikoen for at 

man vil skade vitale interesser er en tilstrekkelig beskrivelse av den betingelsen som skal til 

for å tape statsborgerskapet. Beskrivelsen er imidlertid så uklar at den i en 

straffesammenheng kun er plassert i overskriften til kapittel 17, mens de enkelte 

paragrafene i kapitlet gir en nærmere beskrivelse av hvilke gjerninger som faller inn under 

straffeansvaret. 

Om man skulle legge til grunn departementets vurdering om at tap av statsborgerskap i disse 

situasjonene ikke utgjør straff, er ikke det sammenfallende med at det ikke oppstilles krav til 

måten regler om tap av statsborgerskap utformes på. Det generelle legalitetsprinsippet, nå 

nedfelt i den norske Grunnloven § 113, skal ikke bare leses som et krav om at det foreligger 

lovhjemmel isolert sett. Også ved forvaltningsvedtak oppstilles krav om klarhet og presisjon 

ved formuleringen. Det et vel etablert prinsipp i norsk rett at jo sterkere inngrepet er overfor 

den enkelte, desto klarere må lovhjemmelen være.62 Det er i denne sammenhengen ingen 

tvil om at tap av statsborgerskap er et av de sterkeste og mest alvorlige inngrep man kan 

utsettes for, der klarhetskravet må gjøre seg gjeldende med fyll tyngde. Formuleringen om 

at «fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser» kan lede til tap av statsborgerskap 

«av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser» gir imidlertid en dårlig pekepinn på 

hvilke typiske situasjoner det her er tale om. I tillegg peker departementet ut at 

                                                           
62 Se bl.a. Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 5. utgave, Oslo 1994 s. 163, og 10. utgave s. 370 
(med henvisning til 5. utgave). 
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formuleringen er ment å være dynamisk, hvilket også understreker at det ikke har vært 

intensjonen å gi en klar formuleringen. Samlet tilsier disse forholdene at formuleringen i 

forslag til ny § 26b ikke kan stå seg i relasjon til Grunnloven § 113. 

Departementet tar ikke disse spørsmål opp til vurdering, men synes å berøre deler av 

problemstillingen når det pekes på at formuleringen i ny § 26b ikke fraviker nevneverdig fra 

formuleringene i Europarådskonvensjonen artikkel 7 bokstav c. At man legger seg på samme 

linje som konvensjonsformuleringer er imidlertid ofte ikke tilstrekkelig til å oppfylle 

konvensjonsforpliktelser. Europarådskonvensjonen artikkel 7 bokstav c fremhever 

utelukkende at statsborgerskapet unntaksvis kan tapes dersom det utføres handlinger til 

skade på nasjonens vitale interesser, men i dette ligger en åpenbar forutsetning om at den 

enkelte konvensjonsstat nærmere definerer hvilke handlinger det er tale om. Den åpne 

formuleringen er ikke ment for kopiering av konvensjonsstatene, men setter i stedet de ytre 

rettslige rammene for hvilke situasjoner som kan lede til tap av statsborgerskap. De 

alminnelige krav til legalitet, inklusive klarhet, presisjon og tilgjengelighet, gjelder like fullt. 

Hvis ikke, ville konvensjonen ha beskåret enkeltindividene de rettigheter de har i nasjonal 

lovgivning, hvilket åpenbart ikke er meningen. Dette er samtidig understreket i 

Europarådskonvensjonen artikkel 4 og forbudet mot vilkårlig tap av statsborgerskap. Som 

vist i punkt 2.1 peker den forklarende rapporten på at denne konvensjonsbestemmelsen 

oppstiller krav om forutsigbarhet, både ved utformingen av de materielle reglene og i 

prosessen. Dermed krenkes ikke bare legalitetsprinsippet i Grunnloven § 113, men også 

Europarådskonvensjonen artikkel 4 sammenholdt med artikkel 7, gjennom forslag til ny § 

26b i den norske statsborgerloven. 

4.3 Tap av statsborgerskap som straff? 

Et viktig forhold ved forslag til ny § 26b i statsborgerloven er hvorvidt tap av statsborgerskap 

basert på en regel som dette er å anse som straff – enten etter EMK eller etter den norske 

Grunnloven. I den utstrekning dette er å anse som straff etter EMK, vil vurderingene etter de 

nordiske konstitusjoner i noen grad være av underordnet betydning, i hvert fall i Norge, 

Sverige og Finland, der EMKs straffebegrep legges til grunn for det vern borgerne har i disse 

landene. I Danmark og Island er problemstillingen mindre aktuell: Den islandske 

konstitusjonen verner uansett mot tap av statsborgerskap, mens tap av statsborgerskap for 

fremmedkrigere og skade på nasjonens vitale interesser i dansk rett er knyttet opp til den 

danske straffeloven, slik at det straffeprosessuelle vern allerede er ivaretatt. 

Straffebegrepet etter EMK har mange uttrykk: EMK artikkel 6 benytter begrepene «criminal 

charge» og «criminal offence», mens EMK artikkel 7 benytter begrepet «criminal offence» 

samtidig med begrepet «penalty». EMK P7-4 benytter begrepene «criminal proceedings» og 

«penal procedure». De ulike begrepene reiser i første omgang spørsmål om forståelsen av 

«straff» er konvensjonskonformt i EMK, det vil si om de samme reaksjonsformer utgjør 

«straff» i relasjon til både EMK artikkel 6 og 7, og P7-4. Svaret på dette spørsmålet er for så 

vidt ikke avgjørende for om tap av statsborgerskap for fremmedkrigere og ved skade på 
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nasjonens vitale interesser utgjør straff, men det forenkler drøftelsene på den måten at det 

ikke er nødvendig å gjennomgå hver enkelt bestemmelse for seg for å ta stilling til om tap av 

statsborgerskap kan utgjøre straff i en relasjon, men ikke i en annen. 

Praksis relatert til de tre bestemmelsene har utviklet seg over tid, og den dynamiske 

utviklingen har i noen grad etterlatt tvil om straffebegrepet etter EMK er 

konvensjonskonformt. Den norske Høyesterett har i Rt. 2010 s. 1121 lagt til grunn at EMKs 

straffebegrep er konvensjonskonformt. Det kan nok likevel ikke utelukkes at EMD vil kunne 

legge et ulikt innhold i straffebegrepet i relasjon til de forskjellige bestemmelsene alt etter 

den konkrete situasjonen, men de rettslige utgangspunkter ved forståelsen av hva straff er 

vil trolig være sammenfallende. 

Vurderingen av straffebegrepet etter EMK i dag har sitt utspring i EMK P7-4 (forbudet mot 

dobbeltstraff) – en bestemmelse som kan komme til anvendelse dersom personer fratas 

statsborgerskapet for de samme handlinger som man siden straffes for, eller motsatt. I 

relasjon til denne bestemmelsen har utgangspunktet vært at det skal foretas en sammensatt 

vurdering, med utgangspunkt i de såkalt Engel-kriteriene. Dette er vurderinger knyttet til 

hvorvidt reaksjonen kommer som følge av en straffbar handling, hva formålet med 

reaksjonen er, hvordan forholdet er klassifisert i nasjonal rett, hva som er bakgrunnen for at 

reaksjonen er inntatt i lovverket, og reaksjonens alvorlighetsgrad.63 

Justisdepartementet argumenterer for at forslag til ny § 26b i statsborgerloven ikke utgjør 

straff etter EMK, og departementet gjennomgår Engel-kriteriene systematisk samtidig med 

at det fremsettes synspunkter på at forslaget ikke innebærer straff, verken etter EMK eller 

Grunnloven § 96. Fremstillingen er imidlertid blottet for vurderinger, siden argumenter som 

trekker i retning av at forholdet utgjør straff er fraværende. Det pekes i stedet på at det ikke 

finnes holdepunkter i EMDs praksis for at tap av statsborgerskap i henhold til grunnleggende 

nasjonale interesser utgjør straff,64 men her er det viktig å være klar over at 

problemstillingen så langt ikke har vært behandlet av EMD – fordi det kun er Storbritannia 

som i en europeisk sammenheng har en så vagt formulert tapsbestemmelse som ny § 26b 

legger opp til. Vedtas bestemmelsen, er det nærliggende å tro at det nettopp blir Norge som 

får den første prøvesak mot seg i EMD om noen år. 

Justisdepartementet mangel på vurdering ligger særlig i den nasjonale klassifiseringen av om 

tap av statsborgerskap etter forslag til ny § 26b i statsborgerloven utgjør straff eller ikke. En 

enkelt setning er alt departementet spanderer på problemstillingen i høringsbrevet: 

«Når det gjelder det første kriteriet, sanksjonens nasjonale klassifikasjon, er tap av 

statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser klassifisert som en 

administrativ reaksjon.»65 

                                                           
63 EMD Engel v. The Netherlands (App. 5100/71), Judgment of 23 November 1976. 
64 Prop. 146 L (2016-2017) s. 40. 
65 Høringsnotatet punkt 2.4.2. 
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Det redegjøres ikke nærmere for dette utgangspunktet, men departementet sikter trolig til 

Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2014 s. 620 (Akvakulturdommen), der Høyesterett uttalte at 

«lovgiverens syn - tilkjennegitt gjennom den formelle klassifikasjonen av reaksjonen og i 

forarbeidene - har betydelig vekt».66 Høyesterett viser bl.a. til at tilleggsskatt og 

overtredelsesgebyr typisk vil utgjøre administrative sanksjoner som faller utenfor 

grunnlovsvernet, selv om reaksjonene i noen grad har pønale formål. Høyesterett presiserer 

imidlertid at Grunnloven har en kjerne som lovgiver må akseptere og at klassifikasjon på 

ingen måte er tilstrekkelig for å omgå Grunnlovens strafferettslige vern. Klassifikasjonen må i 

tillegg suppleres med en konkret vurdering, basert på bl.a. inngrepets art og styrke, samt 

hvilke rettssikkerhetsgarantier som er ivaretatt. Departementet foretar imidlertid ikke denne 

vurderingen, men nøyer seg med å vise til den klassifikasjonen som de selv gjennomgående 

legger opp til. 

Departementet synes dermed å se bort fra at den nasjonale klassifiseringen som Engel-

kriteriene viser til ikke nødvendigvis sammenfaller med den klassifiseringen departementet 

gjør når det foreslås regelendringer. Dette følges opp i proposisjonen.67 Her argumenteres 

det både definitorisk og sirkulært ved at tap av statsborgerskap ikke utgjør straff fordi det er 

en administrativ reaksjon – og fordi det er en administrativ reaksjon kan det ikke være straff. 

Det vises altså verken til en redegjørelse for hvorfor tap av statsborgerskap skulle være en 

administrativ reaksjon eller hvorfor det ikke utgjør straff, ikke annet enn at det ene utelukker 

det andre og at departementet har «klassifisert» (dvs. definert) tap av statsborgerskap etter 

ny § 26b som en administrativ reaksjon. 

Det er derfor objektivt feilaktig når departementet skriver at reglene «er» klassifisert. Den 

korrekte formuleringen ville være at «administrativ reaksjon» er den merkelapp som 

regjeringen eller departementet ønsker at lovgiver skal gi regler om tap av statsborgerskap 

etter § 26b dersom bestemmelsen blir vedtatt i Stortinget. I stedet for å gjøre lovgiver 

oppmerksom på at det er nettopp lovgiver som har kompetanse til å foreta klassifiseringen, 

dvs. har definisjonsmakten i henhold til EMDs praksis, setter departementet seg her i 

Stortingets sted og argumenterer overfor Stortinget selv at det allerede «er» slik. De gode 

grunnene som taler for å ta hensyn til de folkevalgte organers klassifisering av regler til 

grunn ved vurderingen av hva som utgjør straff, gjør seg ikke gjeldende når 

definisjonsmakten forsøkes styrt av departementet. Departementets oppgave er i stedet å 

fremlegge argumenter som trekker i ulik retning, slik at lovgiver selv kan gjøre seg opp en 

mening om spørsmålet. 

I et maktfordelingsperspektiv er departementets argumentasjonsform på dette punkt 

urovekkende, og det kan reises spørsmål om regjeringen bryter med sin opplysningsplikt 

overfor Stortinget i henhold til Grunnloven § 82. Viktig informasjon om lovforslaget blir reelt 

sett borte når departementet ikke forklarer at det er Stortingets klassifikasjon som er 

                                                           
66 Rt. 2014 s. 620 avsnitt 51. 
67 Prop. 146 L (2016-2017) s. 41. 
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avgjørende, ikke departementets klassifiseringer eller vurderinger, særlig ikke 

departementets behov for å klassifisere sanksjonen på en slik måte at departementet selv 

kan håndheve reglene. 

For vurderingen av hva som er formålet med lovendringen, peker også departementet her 

utelukkende på argumenter som trekker i retning av at forslaget til ny § 26b ikke utgjør 

straff. Det understrekes ved flere tilfeller at regelen ikke har straff som formål, men er ment 

som et såkalt «sikkerhetstiltak».68 I den anledning vises det til at EMD i saker vedrørende 

utvisning av fremmede statsborgere har akseptert nasjonalstatens argumentasjon om at slik 

utvisning ikke er straff, men «a security measure». Departementet forklarer imidlertid ikke 

at utvisning av fremmede statsborgere utgjør en ganske annen rettslig situasjon enn den å 

frata egne borgere deres statsborgerskap – i den hensikt å utvise dem i etterkant. Vedtak om 

tap av statsborgerskap og vedtak om utvisning er to vidt forskjellige myndighetsbeslutninger, 

der man i sistnevnte situasjon verken har eller har hatt formelle bindinger mellom stat og 

borger.  

Det er nærmest innlysende at fremmede borgere som utgjør en trussel mot landet, kan vises 

bort fra territoriet uten at dette er å anse som straff. Det ligger i forlengelsen av at suverene 

stater selv avgjør hvilke fremmede som har adgang til riket. Vedtak om tap av 

statsborgerskap stiller i en ganske annen divisjon, særlig når vi vet at vi må tilbake til første 

halvdel av 1800-tallet for å finne landsforvisning som aktuell straffesanksjon i Norden – og 

selv den gang ble slik landsforvisning nettopp regnet som straff. 

I forlengelsen av EMDs avgjørelser viser departementet også til at vurderingen er 

fremtidsrettet som en begrunnelse for at bestemmelsen ikke kan forstås som en 

straffebestemmelse. Etter departementets syn har hjemmelen ikke karakter av å være straff 

fordi departementet «foreslår at beviskravet for at en slik handling er utført skal være 

kvalifisert sannsynlighetsovervekt», ikke at skyldspørsmålet er bevist bortenfor rimelig tvil 

(uskyldspresumsjonen). Departementet tar altså til orde for å senke beviskravet 

sammenliknet med ordinære straffesaker, og argumenterer deretter for at sanksjonen av 

nettopp den grunn ikke utgjør straff.69 Dermed fratar ikke bare departementet det enkelte 

individ muligheten til ordinær domstolsbehandling gjennom å «klassifisere» sanksjonen som 

noe annet enn straff, men de senker i tillegg beviskravene slik at uskyldspresumsjonen ikke 

lenger gjelder. Deretter benytter de sitt eget senkede beviskrav som et argument for at 

reaksjonen ikke utgjør straff. Det departementet ikke har sett eller som de bevisst holder 

tilbake, er at denne måten å argumentere på er å snu rettsstatsidealene på hodet: Man tar 

ikke først stilling til hvilke beviskrav som gjelder, for deretter å konkludere med om reglene 

utgjør straff eller ikke. Det er realitetene – straff eller ikke straff – som først skal avgjøres før 

det tas stilling til hvilke beviskrav som da gjelder. Og foreligger straff, så er det uomtvistelig 

                                                           
68 Prop. 146 L (2016-2017) s. 41. 
69 Prop. 146 L (2016-2017) s. 41. 
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uskyldspresumsjonens beviskrav som kommer til anvendelse, jf. også Grunnloven § 96 annet 

ledd. 

Det er først når departementet skal vurdere reaksjonens alvorlighetsgrad etter Engel-

kriteriene, at departementet i noen grad innrømmer at tap av statsborgerskap kan være en 

alvorlig reaksjon overfor den det gjelder.70 Men departementet legger ikke vekt på dette i 

vurderingen, igjen under henvisning til at EMD har akseptert utvisning av utlendinger, 

nektelse av asyl m.v. fordi dette ikke er straff. Dermed hoppes det nok en gang bukk over at 

myndighetenes beslutning om å frata egne borgere deres statsborgerskap er avgjørelser som 

– ikke bare stiller i en helt annen alvorlighetskategori enn det å nekte fremmede borgere 

opphold på territoriet – men som rettslig sett er en helt annen form for 

myndighetsbeslutning. Departementet blir til gjengjeld nokså utydelige når det pekes på «at 

de folkerettslige hensyn som begrunner denne avgrensningen, trolig medfører at 

reaksjonens potensielle alvorlighet ikke er tilstrekkelig til å bringe tap av statsborgerskap på 

nevnte grunnlag innenfor strafferettens sfære i EMKs forstand».71 

Etter den noe skjematiske gjennomgangen av Engel-kriteriene, konkluderer departementet 

enkelt med at de «mener at heller ikke en slik samlet vurdering» leder til at forslag til ny § 

26b er å anse som straff. En slik samlet vurdering er imidlertid gjort av Skogen, både i 

relasjon til EMK og Grunnloven. Hennes konklusjon er at forslaget utvilsomt utgjør straff i 

relasjon til EMK artikkel 6, 7 og P7-4. For Grunnloven § 96 uttrykker hun tvil om 

konklusjonen, men etter en bred og objektiv vurdering, legger hun til sist avgjørende vekt på 

at tap av statsborgerskap innebærer «inngrep i alle materielle rettar ein har som individ» i 

samfunnet.72 Det er således mye som tyder på at Justisdepartementet verken har vurdert 

forholdet til den norske Grunnloven eller EMK korrekt, hva gjelder straffebegrepet. 

4.4 Bør vi ha regler om tap av statsborgerskap? 

For å besvare spørsmålet om det i Norge – eller i Norden for øvrig – bør gis regler om tap av 

statsborgerskap, er det avgjørende hvilket formål slike regler er ment å ha. Hva man ønsker 

å oppnå med lovgivning, beror på politiske valg. Men for å gjennomføre en god vurdering av 

hvilke regler som bør gjelde i samfunnet, må formålet eller hensikten med regelendringen 

være på det rene. På dette punkt holder imidlertid Justisdepartementet kortene 

overraskende tett til brystet. 

I høringsbrevet og i proposisjonen fra Justisdepartementet fremheves kampen mot 

radikalisering og voldelig ekstremisme som eneste beveggrunn for å gå videre med et forslag 

om tap av norsk statsborgerskap: 

                                                           
70 Prop. 146 L (2016-2017) s. 41-42. 
71 Høringsnotatet punkt 2.4.2. Tilsvarende i Prop. 146 L (2016-2017) s. 42. 
72 Sunniva Vik Skogen, Tap av statsborgarskap av omsyn til grunnleggande nasjonale interesser, upublisert 
masteravhandling, Det juridiske fakultet, UiO, V2017 s. 41. 
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«Regjeringen ønsker å hindre radikalisering og voldelig ekstremisme. Det er en 

grunnleggende verdi i et trygt samfunn å kunne leve uten frykt for å bli utsatt for hat og vold. 

Med de senere års utvikling med terror, radikalisering og ekstremisme er det viktig å se på 

muligheter for å kalle tilbake det norske statsborgerskapet som et tiltak mot denne 

utviklingen.»73 

Etter dette kunne man forvente at Justisdepartementet forfølger mulige argumenter som 

taler for og i mot regler om tap av statsborgerskap. I stedet presenteres forslagene til 

lovendringer i § 26a og § 26b i statsborgerloven, ledsaget av argumenter som underbygger 

at forslagene ikke kommer i konflikt med internasjonale konvensjoner eller med Grunnloven, 

dvs. de problemstillinger som i denne artikkelen ble behandlet i punktene 4.2 og 4.3 foran.  

Det er all grunn til å være kritisk til at Justisdepartementet ikke har tatt mål av seg å drøfte 

de rettspolitiske spørsmål som lovforslaget reiser. Den rettslige relasjonen mellom borgere 

og myndigheter er av en slik fundamental karakter, både for samfunnet og for den enkelte, 

at det må anses skuffende at departementet ikke åpner opp diskusjonen om hvordan denne 

relasjonen bør være. I stedet argumenteres det for at lovgiver har det nødvendige politiske 

handlingsrom til å gjennomføre den foreslåtte regelendringen. Selve høringsnotatet ser mer 

ut som en prosedyre for domstolene forfattet av f.eks. Regjeringsadvokaten, fremfor et 

gjennomarbeidet lovforslag fra Justisdepartementet. 

Den sentrale beveggrunn for å gi regler om tap av statsborgerskap vil, selv om 

departementet ikke opplyser om det, være et forsøk på å hindre fremmedkrigere fra å 

oppsøke konfliktområder andre steder i verden og samtidig forhindre gjennomføringen av 

terroraksjoner, særlig i de nordiske landene. Som PRIO skriver i sin forskningsrapport, er 

dette legitime formål. Men hvorvidt en slik begrunnelse bør lede til regler om tap av 

statsborgerskap, i stedet for å rette fokus mot andre forebyggende tiltak, er imidlertid ikke 

like innlysende. I Norge er det eksempelvis ingen tiltaksprosjekter som minner om den 

danske Aarhus-modellen. Det er samtidig høyst uvisst hvorvidt regler om tap av 

statsborgerskap i det hele når frem til potensielle fremmedkrigere og terrorister som et 

avskrekkende element. Her har vi lite forskning, men vi har likevel noen opplysninger å 

forholde oss til: 

Storbritannia, Russland og Tyrkia er blant de landene i Europa som har vært mest utsatt for 

terrorangrep de siste femti år, selv om det fortsatt er det slik at de fleste angrepene mot 

disse landene i denne perioden har vært utført av ulike separatistbevegelser som Irish 

Republican Army (IRA) eller Partiya Karkeren Kurdistan (PKK). Av nyere dato er angrep utført 

av IS eller IS-sympatisører, der frigjøring eller uavhengighet ikke er formålet med terroren. I 

stedet er målsettingen først og fremst å spre frykt i befolkningen, i spedd varierende 

religiøse motiver alt etter hvem som står bak handlingene. 

                                                           
73 Høringsnotatet punkt 2.1. 
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I motsetning til Tyrkia og Russland, har Storbritannia regler om tap av statsborgerskap. 

Effekten av slike regler er vanskelig å måle, men det er lite som tyder på at regler om tap av 

britisk statsborgerskap har bidratt til å redusere antall terrorangrep mot briter eller britiske 

interesser, heller ikke har det redusert antall fremmedkrigere til Syria. I den grad hensikten 

med regler om tap av statsborgerskap er ment preventivt, dvs. hindre potensielle 

fremmedkrigere å reise til Syria eller forhindre fremtidige terroraksjoner, viser erfaringene 

fra Storbritannia at regler om tap av statsborgerskap er et svært usikkert virkemiddel.  

Sammenlikner man med Norden, får man heller ingen utvetydige tall som viser klare 

sammenhenger: Både Norge og Danmark hadde i toppårene 2013-2014 et betydelig antall 

fremmedkrigere til Syria basert på befolkningstall, i motsetning til Sverige der andelen var 

lavere. Andelen terroraksjoner eller terrorliknende aksjoner med drepte og skadde som 

konsekvens, har til sammenlikning med Storbritannia vært få. Norge har i etterkant av 11. 

september 2001 bare vært utsatt for høyreekstrem terror gjennom angrepene til Anders 

Behring Breivik mot Regjeringskvartalet i Oslo og Utøya 22. juli 2011. Danmark har på sin 

side vært utsatt for ett islamistisk angrep mot Kulturhuset Krudttønnen og mot synagogen i 

Krystalgade i København natten mellom 14. og 15. februar 2015. Sverige ble utsatt for 

høyreekstrem terror ved Kronan Skole i Trollhättan 15. oktober 2015, og deretter et trolig 

islamistisk motivert angrep i Drottninggatan i Stockholm 7. april 2017. I denne perioden har 

Danmark, men ikke Sverige og Norge, hatt regler om tap av statsborgerskap for denne typen 

handlinger. Ser man Norden og Storbritannia under ett er det derfor lite som tyder på at 

slike regler – eller fraværet av slike regler – har hatt noen som helst innvirkning på disse 

aksjonene eller på andelen fremmedkrigere til Syria. 

Forskningsrapportene fra både PRIO og FFI i 2015 vurderer det heller ikke som sannsynlig at 

regler om tap av norsk statsborgerskap for fremmedkrigere vil redusere tilsiget av 

fremmedkrigere fra Norge nevneverdig. Heller ikke er det sannsynlig at faren for tap av 

norsk statsborgerskap vil redusere faren for terror. I ettertid er dette også underbygget av at 

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) i Norge i sin årlige trusselrapport til myndighetene for 2017 

har konkludert med at konsekvensen av å forhindre potensielle fremmedkrigere å reise til 

Syria, kan øke terrorfaren i Norge fordi radikaliserte personer vil velge å gjennomføre 

aksjoner i nærheten av eget bosted.74 I så måte er det overraskende at PST stiller seg positiv 

til regler om tap av statsborgerskap i sin høringsuttalelse til Justisdepartementet, forfattet 

omtrent samtidig med den årlige trusselrapporten. 

Det er likevel slik at radikalisering og terror utvilsomt kan resultere i rystende handlinger 

som sprer frykt i befolkningen. I så henseende er det trolig et bevisst valg at 

Justisdepartementet ikke peker på hvilke situasjoner man konkret har i tankene og som man 

ser for seg særlig kan resultere i tap av statsborgerskap. Heller ikke NOU 2015: 4 peker på 

ulike terrorscenarier i Norden, ut fra nettopp den tanke at slike utredninger ikke skal fungere 

som en idekilde for kyniske terrorister eller som inspirasjon for forvirrede og fortvilte 

                                                           
74 Se PSTs trusselvurdering 1. februar 2017: http://www.pst.no/media/utgivelser/trusselvurdering-2017/. 
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mennesker som i sin kontaktsøken fanges opp av terrornettverk (eller i psykiatrien). Det er 

likevel neppe et prekært behov for å forestille seg hvor vond terroren er: Historien om 11 år 

gamle Ebba på vei hjem fra skolen fredag før påske i Stockholm, truffet av en lastebil i 

Drottninggatan, styrt av en person med ingen annen hensikt enn å ta livet av tilfeldige ofre, 

er opprørende, gripende og rystende. Den antatte gjerningspersonen hadde imidlertid ikke 

svensk statsborgerskap, heller ikke lenger lovlig opphold i Sverige, og rettsprosessen mot 

ham vil av den grunn neppe avstedkomme en debatt i Sverige om tap av statsborgerskap. 

Ebbas skjebne gjør det lett å forfølge tanken om at myndighetene må sette inn alle tenkelige 

– og utenkelige midler – for å forhindre at noe liknende skjer med barn på vei hjem fra 

skolen, enten det er i Stockholm, Oslo eller København. Men når vi forfølger ideen om de 

utenkelige midler, bør vi også vite hva som skjer andre steder i verden og hvilke 

ringvirkninger kampen mot terror faktisk har: Historien om 8 år gamle Nora gir oss en annen 

fortelling. Nora var amerikansk statsborger, bosatt i Jemen sammen med sin egyptiske mor. 

Hennes far, Anwar al-Awlaki, også han amerikansk statsborger, var antatt å være en av de 

ledende islamistiske skikkelsene innen al-Qaeda – inntil han ble drept av amerikanske droner 

i 2011. To uker etter farens død ble også hans 16 år gamle amerikanske sønn drept i et 

droneangrep rettet mot en utendørscafe i Jemen. Fem år senere finner amerikanske 

spesialstyrker veien til 8 år gamle Nora, i det første angrepet godkjent av president Donald 

Trump. Nora ble skutt i nakken med to skudd av amerikanske spesialstyrker.75 

De amerikanske angrepene, med eller uten droner, bringer de harde realiteter også over 

saker om tap av statsborgerskap i Norden. Angrepene er et viktig element vi ikke bør overse 

som et ledd i den større debatten om statsborgerskap: Med beslutningen om å nedlegge 

Guantanamo, er amerikansk politikk flyttet inn i sporet «kill, not capture». Og med dette er 

det innført en ny verdensorden som også myndighetene i de nordiske land må forholde seg 

til: Den som mister sitt nordiske statsborgerskap fordi hun eller han mistenkes for å utgjøre 

en fremtidig trussel mot nordiske interesser, vil potensielt også utgjøre en trussel mot 

amerikanske interesser. Og da venter dronene. Tap av nordisk statsborgerskap vil derfor 

raskt være en dødsdom, slik tapet av britisk statsborgerskap ledet til det amerikanske 

dronedrapet mot al-Berjawi. 

I hvilken utstrekning man bør koble vurderingene av tap av statsborgerskap med USAs 

potensielle dødsforfølgelse av disse personene, er først og fremst et politisk spørsmål, selv 

om det vil kunne ha enkelte sider til både konstitusjonelle og menneskerettslige grenser. Det 

kan også argumenteres for at nettopp denne signaleffekten, at myndighetene i Norge eller i 

de øvrige nordiske land ikke er villige til å ta inn over seg konsekvensene av amerikanske 

myndigheters moderne gjennomføring av dødsdommer, gjør at regler om tap av 

statsborgerskap vil virke særlig preventivt – om enn svært primitivt.  

                                                           
75 «Eight-year-old American girl killed in Yemen raid approved by Trump», The Guardian, 1 February 2017. 
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Det underliggende spørsmålet er imidlertid hele tiden om en trussel om tap av 

statsborgerskap som mulig reaksjonsform overfor fremmedkrigere og personer som skader 

nasjonens vitale interesser – eller står i fare for å påføre nasjonen slik skade – vil lede til 

forebygging eller motsatt, dvs. ytterligere radikalisering og terrorfare. Trusselen om tap av 

statsborgerskap kan i prinsippet gjøre at personer avstår fra å utføre de handlinger de ellers 

ville begått, men effekten er som nevnt vanskelig å påvise.  

Det etterlater et annet spørsmål, som det synes som Justisdepartementet ikke tør å berøre, 

nemlig hvem som bryter samfunnskontrakten mellom stat og borger ved anvendelsen av § 

26b i statsborgerloven. 

 

5 På vei mot et politisk statsborgerskap? 

Vender vi tilbake til historien om al-Berjawi, har hensikten med denne artikkelen verken 

vært å forklare, forstå eller forsvare de terrorhandlinger al-Berjawi kan ha gjort seg 

medskyldig i. Artikkelen har i stedet behandlet det avgrensede spørsmålet om hvilke 

rettslige rammer lovgiver må forholde seg til når det gis regler om tap av statsborgerskap for 

fremmedkrigere og ved skade på nasjonens vitale interesser. I tillegg er det pekt på hvilke 

argumenter som gjør seg gjeldende ved vurderingen av om det bør gis regler om tap av 

statsborgerskap. Det er parallelt med de rettspolitiske vurderingene at historien om al-

Berjawi synliggjør at problemstillingen trenger dypere – og inn i selve fundamentet til den 

europeiske rettsstat. 

I skjæringen mellom rettsstat og statsborgerskap har grunnstrukturen i Europa vært at 

statsborgeren har hatt rettigheter og plikter etter de nasjonale konstitusjonene, beskyttet av 

den samme konstitusjonen og beskyttet av de tre statsmaktene som konstitusjonen 

etablerer. I nyere tid har statsborgeren også vært beskyttet av Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen og Menneskerettsdomstolen i Strasbourg – for det tilfellet 

at de nasjonale myndigheter skulle svikte sitt ansvar.  

Den rettslige beskyttelsen har i hovedsak vært at alvorlige myndighetsreaksjoner skal skje på 

grunnlag av en rettferdig og offentlig rettergang, der borgeren gis rett til å forsvare seg mot 

anklager som fremsettes, der bevis må fremlegges av representanter for den utøvende makt 

og med borgerens rett til å imøtegå disse anklagene gjennom egen forsvarer. En eventuell 

domfellelse skal skje på grunnlag av så vidt presis lovgivning at det er mulig for borgeren å 

forutse konsekvensene av sine handlinger. Domfellelsen skal skje av politisk uavhengige 

domstoler, der ingen, ikke under noen omstendighet, kan idømmes dødsstraff eller 

landsforvisning.  

Med dette som bakteppe representerer tap av statsborgerskap for fremmedkrigere og ved 

skade på nasjonens vitale interesser en vending i europeisk rettstenkning. Sviket mot 

statsborgerlandet skal ikke lenger straffes innenfor tradisjonelle rettslige rammer. Stikk i 

strid med rettsstatens idealer, skal borgeren stenges ute fra fellesskapet og fra de 
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demokratiske beslutningsprosesser for all fremtid. Der statens objektive rettsprosesser og 

humane straffereaksjoner skal sikre rettferdige retterganger, avhjelpe faren for at det 

utvikler seg subkulturer som tar loven i egne hender, og ilegge straffer som gjør det mulig å 

gjøre opp for sine synder og returnere til samfunnet – erstattes disse rettsstatsidealene med 

utestengelse, slik at båndet mellom borger og stat rives over.  

For rettsstaten er denne utviklingen utfordrende, uavhengig av hvilken konklusjon man 

trekker for de rettslige rammer som de internasjonale konvensjoner setter. Selv om 

Justisdepartementet ikke eksplisitt har formulert at tap av statsborgerskap kommer som en 

konsekvens av at borgeren gjennom sine handlinger bryter samfunnskontrakten mellom stat 

og borger, er det ingen annen rasjonell forklaring på de forslagene som fremlegges – med 

mindre man tar hevntanken i betraktning. For hvordan kan departementet ellers forsvare at 

det er staten som skal rive over båndet mellom stat og borger ved å frata borgeren 

tilhørigheten til landet? Myndighetene – heller ikke Stortinget – kan bryte 

samfunnskontrakten uten at vi i realiteten står overfor en illegitim handling som de nordiske 

konstitusjonene skal beskytte mot, uavhengig av ordlyden i konstitusjonene. 

Dersom man aksepterer at det er borgeren som gjennom sine handlinger har tilkjennegitt at 

det er han som i realiteten har brutt med samfunnskontrakten, er det fremdeles like aktuelt 

å stille krav om at prosessen og bevisføringen mot vedkommende må operere innenfor 

rettsstatlige premisser. Med dette perspektivet for øyet blir det heller ikke vanskelig å se at 

tap av statsborgerskap ikke bare er en alvorlig reaksjon, men at den for de fleste er mer 

alvorlig enn øvrige straffereaksjoner – straffen blir aldri ferdig sonet, det er ikke lenger noe 

samfunn å vende tilbake til. Av alle angrep mot det rettsstatlige fundament er det trist å 

være vitne til at det nettopp er Justisdepartementet som foreslår å rive over båndet mellom 

stat og borger på grunnlag av en fremtidsrettet vurdering, etter senkede beviskrav og på 

grunnlag av en hemmelig, administrativ prosess. Og når Justisdepartementet med dette 

forslaget stikker spaden dypt inn i rettsstatens grunnmur uten en gang å reflektere over hva 

de gjør, og når departementet samtidig forsøker å sikre at verken andre jurister, media, de 

folkevalgte på Stortinget eller mannen i gata kan se på hvilket grunnlag den enkelte skal 

fratas sitt statsborgerskap på, hvordan kan vi da stole på at det nettopp er 

Justisdepartementet som er rette instans til å treffe de gode og rettferdige avgjørelser i 

enkeltsakene?  

Som historien om al-Berjawi var ment å vise, kan konsekvensene av en beslutning om tap av 

statsborgerskap være fatal. Man kastes ut i en katt-og-mus-lek med amerikanske 

dronejegere, der rettferdig rettergang i det ovale rom er ikke-eksisterende når dødsordren 

signeres. Og enda farligere for oss andre – disse personene har bare uker eller måneder igjen 

å leve. Den menneskelige bitterhet – skyldig eller ikke skyldig – vil for mange utgjøre en 

drivkraft etter å trekke andre med seg i døden. Ideen på hvordan terroraksjoner kan 

gjennomføres mot nordiske interesser i utlandet er mange, men skal ikke utbroderes her. 
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Samtidig sitter europeiske ledere og toer sine hender og argumenterer for at rettsprossen 

kunne ha funnet sted og at droneangrepene ikke er besluttet av dem.  

Der statsborgerskapet tidligere har vært en tilstand den enkelte enten har befunnet seg i 

eller ikke befunnet seg i, synes ideen om statsborgerskap i både Norge og Danmark å ha gått 

over til å bli et rettslig verktøy for å regulere atferd, slik strafferetten var ment å være. Dette 

skiftet, fra å være en rettslig tilstand den enkelte har befunnet seg i til å utgjøre et 

adferdsregulerende virkemiddel, gjør også reglene om statsborgerskap generelt mer utsatt 

for endringer, alt etter hvilken vei den politiske vinden blåser. En slik rettslig utvikling gjør 

det betimelig å spørre om statsborgerskapet er i ferd med å bli et politisk statsborgerskap. 

Og videre kan det reises spørsmål om en slik utvikling er ønskelig, og i så fall av hvem. For 

hvem er det egentlig som skader landets «grunnleggende interesser»? Kan det en dag være 

jeg – fordi jeg undergraver tilliten til Justisdepartementet, eller kan det være 

Regjeringsadvokaten – som vil ha til oppgave med å utad forsvare de lukkede 

rettsprosesser? Eller vil det være journalister – som beskyldes for å presentere «fake news»?  

Dersom politikere i regjeringsposisjon rustes med et slikt kraftfullt våpen som regler om tap 

av statsborgerskap basert på en fremtidsrettet vurdering er, vil det være liten grunn til å tro 

at ikke også noen av våre egne kan la seg friste til å følge i Theresa Mays fotspor. Neste gang 

klinger kanskje derfor navnet til den forviste mer av nordisk valør enn navnet til Bilal al-

Berjawi.  

 


