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1 Inledning 

1.1 Återkallelse av medborgarskap i samband med terrorism: en fråga 

i tiden 

Under senare år har flera europeiska stater ändrat sin lagstiftning för att skapa eller utöka 

möjligheter att återkalla medborgarskap.1 De nya reglerna är ofta primärt avsedda att 

tillämpas på personer som på olika sätt ägnat sig åt terrorrelaterad brottslighet och får ses 

som ett svar på det upplevda växande hotet från terrorism.2 Även om återkallelse av 

medborgarskap i sig inte är en ny företeelse, är det något av en nyhet som anti-

terrorverktyg.3 Användandet av medborgarskapsregler för terroristbekämpning är en del 

av en bredare trend i västvärlden där frågor om medborgarskap, migration och säkerhet 

kopplas samman på ett sätt som inte tidigare gjorts.4 

Regler kring förvärv och förlust av medborgarskap är en symboliskt viktig del av 

statens maktutövning eftersom dessa regler sätter ramarna för vilka som formellt är 

medlemmar i samhället.5 Därigenom påverkar regler om medborgarskap föreställningar 

om identitet och samhörighet.6 Förlust av medborgarskap har dock även en mycket direkt 

och kännbar inverkan på den enskilde eftersom medborgarskapet har stor betydelse för 

en persons rättsliga ställning.7 Hannah Arendt har med en berömd formulering uttryckt 

det som att medborgarskapet är rätten att ha rättigheter.8 Även om framväxten av 

universella mänskliga rättigheter ger skäl att i viss mån modifiera det synsättet är 

medborgaskapet fortsatt av stor betydelse för de rättigheter en person i praktiken åtnjuter.9 

En av de viktigaste rättigheterna som går förlorade med medborgarskapet är den 

ovillkorliga rätten att vistas i den egna staten.10 Syftet med att återkalla medborgarskap 

 
 
1 Boekestein s 23 och Europarådets styrkommitté för rättsligt samarbetes rapport s 3. 
2 Se Boekestein s 23 och Europarådets styrkommitté för rättsligt samarbetes rapport s 3. 
3 Boekestein s 23. 
4 Se bland annat Bauböck och Paskalev s 50 och Macklin s 2 f. 
5 Mantu 2015 s 15. 
6 Stokes-DuPass och Fruja s xvii f och Mantu 2015 s 15. 
7 Se Bauböck och Paskalev s 49. 
8 Arendt s 370. 
9 Jämför Bauböck och Paskalev s 49. 
10 Jämför FN:s råd för mänskliga rättigheters rapport s 11 och Europarådets styrkommitté för rättsligt 
samarbetes rapport s 10. 
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för personer som varit inblandade i terrorism är ofta just att möjliggöra utvisning av 

personen i fråga, alternativt att förhindra att en person som redan befinner sig utomlands 

återvänder.11 Genom att först återkalla medborgarskapet och sedan utvisa den nyblivna 

utlänningen kan förbud mot utvisning av egna medborgare kringgås. I anti-

terrorsammanhang har förfarandet jämförts med gamla tiders användning av 

landsförvisningsstraffet.12  

Den internationella uppmärksamhet som frågan om medborgarskapsåterkallelse i 

samband med terrorism har genererat har även nått Sverige. Två riksdagspartier driver 

för närvarande linjen att svenskt medborgarskap ska kunna återkallas om en svensk 

medborgare gjort sig skyldig till terrorism.13 Riksdagen har dock än så länge röstat nej 

till sådana förslag.14 Skulle riksdagen vilja bifalla ett sådant förslag skulle en 

grundlagsändring krävas, eftersom 2 kap. 7 § regeringsformen förhindrar att en svensk 

medborgare som någon gång varit bosatt i riket fråntas sitt medborgarskap. Regeringen 

har nyligen tillsatt en utredning med uppdrag att se över vissa frågor om förlust och 

förvärv av svenskt medborgarskap.15 Grundlagsändringar har dock uttryckligen 

undantagits från utredningens uppdrag, varför frågan om medborgarskapsåterkallelse i 

samband med terrorism där inte kommer att behandlas.16 De rättsliga förutsättningarna 

för att i Sverige införa en sådan reglering har inte heller i andra sammanhang varit föremål 

för någon större studie. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av det kunskapsbehov som har identifierats är syftet med uppsatsen att 

utreda möjligheten att i Sverige införa en lagstiftning som tillåter återkallelse av svenskt 

medborgarskap i samband med terrorism. För att uppnå syftet måste Sveriges 

internationella och europarättsliga förpliktelser undersökas. Dessa förpliktelser finns på 

 
 
11 Boekestein s 23, Europarådets styrkommitté för rättsligt samarbetes rapport s 10 och Macklin s 2 f. 
12 Macklin s 7. 
13 Avseende att Moderaterna driver denna fråga, se Moderaterna, Migration och integration samt Dagens 
Nyheter, Debatt: Riksdagen borde köra över regeringen om terrorlagstiftning. Avseende att 
Sverigedemokraterna driver denna fråga, se Sverigedemokraterna, Migration. 
14 Riksdagen röstade senaste den 18 juni 2019 om motioner avseende återkallelse av medborgarskap på 
grund av terrorism. Riksdagen avslog motionerna. Se Sveriges riksdag, Omröstning: betänkande 
2019/18:KU27. 
15 Dir. 2019/70. 
16 Se dir. 2019/70 s 1.  
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tre nivåer och följer av den allmänna folkrätten, Europeiska konventionen om de 

mänskliga rättigheterna17 (Europakonventionen) samt medlemskapet i Europeiska 

unionen (EU). Tre delfrågor kommer därför att analyseras i uppsatsen. För det första 

undersöks vilka begränsningar, om några, av Sveriges möjligheter att införa en 

lagstiftning om återkallelse av medborgarskap i samband med terrorism som följer av 

folkrätten. För det andra undersöks vilka eventuella sådana begränsningar som följer av 

Europakonventionen, och för det tredje undersöks samma fråga i förhållande till EU-

rätten. 

1.3 Avgränsningar 

I syfte att sätta ramarna för den kommande undersökningen ska något sägas om de av-

gränsningar som görs. Vissa avgränsningar följer redan av syftesformuleringen. Eftersom 

syftet är att utreda möjligheten att införa en lagstiftning som tillåter återkallelse av svenskt 

medborgarskap i samband med terrorism faller frågan om förvärv av medborgarskap 

utanför uppsatsen. Några ord om förvärv kommer dock att nämnas i den utsträckning det 

behövs för att förstå reglerna om förlust av medborgarskap. Av samma skäl kommer inte 

heller regler om förlust av medborgarskap på någon annan grund än terrorism, exempelvis 

bedrägligt förfarande, att behandlas. Vidare kommer uppsatsen inte att ta ställning till 

huruvida återkallelse av medborgarskap skulle vara ett lämpligt svar på det upplevda hotet 

från internationell terrorism, utan endast om det är en rättsligt möjlig lösning. 

En mängd delfrågor aktualiseras också i diskussionen om återkallelse av 

medborgarskap i samband med terrorism. Två sådana är vilka processuella krav som kan 

ställas på en sådan reglering och huruvida det skulle utgöra otillåten diskriminering att 

behandla personer med ett enda respektive flera medborgarskap olika. De frågorna är 

visserligen intressanta, men är sekundära till den huvudsakliga frågan om en reglering 

som möjliggör återkallelse av medborgarskap över huvud taget är möjlig. De kommer 

därför inte att behandlas i uppsatsen.  

 
 
17 Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Rom den  
4 november 1950. Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) 1952:35. 
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1.4 Metod och material 

Syftet med uppsatsen är alltså att utreda de rättsliga förutsättningarna för att införa en viss 

rättslig reglering, medan lämpligheten i en sådan åtgärd faller utanför ramen för 

undersökningen.  Mot den bakgrunden är det en passande metodologisk utgångspunkt att 

utröna vilka rättsregler som är relevanta och vilka krav som följer av de reglerna. 

Uppsatsen utgår därför från den rättsdogmatiska metoden i det att jag kommer att 

analysera de allmänt accepterade rättskällorna så att slutresultatet får antas spegla 

innehållet i gällande rätt.18 Eftersom uppsatsen i huvudsak kommer att behandla andra 

rättssystem än det svenska är en viktig metodologisk uppgift att identifiera vilka de 

accepterade rättskällorna inom respektive rättssystem är. Den frågan kommer nu att 

behandlas först avseende folkrätten, sedan avseende Europakonventionen och sist 

avseende EU-rätten. Avsnittet avslutas med några kommentarer kring de tre 

rättssystemens förhållande till den svenska rättsordningen. 

Vad först gäller folkrätten kan konstateras att den skiljer sig markant från nationella 

rättssystem, då det inte finns någon egentlig lagstiftare och inte heller ett enhetligt 

domstolssystem.19 Givetvis finns ändå rättskällor inom folkrätten. Det är allmänt 

accepterat att artikel 38.1 i Stadgan för den Internationella domstolen utgör den mest 

auktoritativa och fullständiga redogörelsen för folkrättens källor.20 Samtidigt är det 

likaledes accepterat att artikeln är smalt utformad och inte i praktiken kan anses vara en 

uttömmande uppräkning av de källor som faktiskt används.21 De källor som nämns i 

artikel 38.1 är internationella överenskommelser, internationell sedvänja, allmänna rätts-

grundsatser, rättsliga avgöranden och de mest sakkunniga författarnas lärosatser.22 Alla 

de uppräknade källorna kommer i olika utsträckning att användas i uppsatsen. Några ord 

ska dock redan här sägas om användningen av doktrin och liknande källor. Formuleringen 

”de mest sakkunniga författarnas lärosatser” ska inte tolkas på ett restriktivt sätt utan 

doktrin får, precis som i den nationella rätten, värderas utifrån dess auktoritet.23 Vidare 

tillmäts rapporter och utlåtanden från International Law Commission (ILC) och andra 

 
 
18 Jämför Kleineman s 26. 
19 M Shaw s 52. 
20 M Shaw s 52.  
21 Se Crawford s 21 ff. 
22 Se officiell svensk översättning i prop. 1946:196 s 216 – 255. 
23 Se Crawford s 43. 
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internationella expertorgan åtminstone samma betydelse som doktrin.24 Därutöver kan 

förarbeten till konventioner beaktas vid tolkningen av desamma i enlighet med artikel 32 

Wienkonventionen25. Wienkonventionen innehåller också andra regler för traktats-

tolkning. Dessa regler kommer att diskuteras närmare i anslutning till den tolkning som 

görs i kapitel 3.26 

Vad sedan gäller Europakonventionen kan det noteras att denna visserligen är ett 

folkrättsligt traktat, men att konventionsrätten uppvisar så många särdrag att den kan 

beskrivas som en egen rättsordning.27 Ett viktigt sådant särdrag är att det genom 

Europakonventionen upprättats en permanent domstol med behörighet att tolka och 

tillämpa konventionen.28 Även om Europadomstolens domar formellt bara är bindande 

för den eller de stater som är part i målet är dess praxis av stor betydelse även för andra 

stater, eftersom domstolen i mycket hög utsträckning förlitar sig på sin egen tidigare 

praxis när den avgör liknande frågor.29 Domstolen har också utvecklat vissa särskilda 

metoder för tolkningen av konventionen, där särskilt principen om att konventionen är ett 

levande dokument som ska tolkas i ljuset av samhällsutvecklingen kan lyftas fram.30 Mot 

denna bakgrund kommer konventionsrättens innehåll i huvudsak att tolkas utifrån 

Europadomstolens31 praxis. 

Vad avslutningsvis gäller unionsrätten kan på ett liknande sätt noteras att även om 

EU i grunden är en folkrättslig organisation utgör EU en rättsordning sui generis.32 EU-

domstolen har fastslagit att unionsrätten är en ny rättsordning inom folkrätten.33 Det är 

mot den bakgrunden naturligt att metoden för att tolka och tillämpa EU-rätt skiljer sig 

från vad som gäller för folkrätt i allmänhet. EU-rätten har två hierarkiska nivåer, den 

överordnade primärrätten och den underordnade sekundärrätten.34 Till primärrätten hör 

 
 
24 Crawford s 43. 
25 Wienkonventionen om traktaträtt, Wien den 23 maj 1969. SÖ 1975:1. 
26 Se nedan avsnitt 3.5. 
27 Se M Shaw s 710 samt Keller och Stone-Sweet s 3. 
28 För upprättandet av domstolen, se artikel 19. För domstolens behörighet, se artikel 32. 
29 Jämför Keller och Stone-Sweet s 11 – 14. För staternas formella bundenhet, se artikel 46. 
30 Se bland annat Tyrer mot Förenade kungariket, dom av den 25 april 1978. 
31 Formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Det noteras att äldre praxis kan vara från 
Kommissionen, men för tydlighetens skull kommer det genomgående i uppsatsen att refereras till 
Europadomstolen. 
32 Se Witte s 185. 
33 Domstolens dom av den 5 februari 1963 i mål 26/62 NV Algemene Transport en Expeditie Ondeneming 
van Gend & Loos mot Nederländska skatteförvaltningen. 
34 Bergström och Hettne s 19. 
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bland annat Fördraget om Europeiska unionen35 (FEU), Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt36 (FEUF) och Europeiska unionens stadga om de mänskliga 

rättigheterna37 (Stadgan).38 Sekundärrätten utgörs av de rättsakter i form av bland annat 

direktiv och förordningar som antagits med stöd i primärrätten.39 En viktig poäng är att 

EU endast har kompetens att agera inom de områden där medlemsstaterna genom 

fördragen överlåtit beslutanderätt till unionen. Det följer av principen om tilldelade 

befogenheter som bland annat kommer till uttryck i artikel 5 FEU. Uppgiften att 

säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av unionsrätten har enligt 

artikel 19 FEU anförtrotts EU-domstolen40. EU-domstolens praxis, särskilt när den tolkar 

primärrätten, har därmed en mycket stark ställning som rättskälla.41 Denna praxis 

kommer därför i uppsatsen att tillmätas stor betydelse vid tolkningen av unionsrätten. I 

detta sammanhang bör också de allmänna rättsprinciper som EU-domstolen etablerat 

uppmärksammas. Dessa principer har en stark ställning som rättskällor då de genom att 

komplettera fördragen bidrar till att forma primärrättens innehåll.42 

De rättskällor som finns och de metoder som används för att tolka källorna skiljer 

sig alltså något åt i folkrätten, konventionsrätten och unionsrätten, vilket givetvis måste 

tas i beaktande i en rättsdogmatisk analys. Eftersom dessa rättsordningar kommer att 

undersökas utifrån ett nationellt perspektiv är det också viktigt att känna till hur de 

förhåller sig till det nationella rättssystemet. Sverige anses vara en dualistisk stat, vilket i 

korthet innebär att Sveriges folkrättsliga förpliktelser inte ses som en integrerad del av 

den nationella rätten.43 Internationella överenskommelser är alltså inte direkt tillämpliga 

i svenska domstolar, utan är bindande på det nationella planet bara i den utsträckning de 

tagits in i svensk rätt genom någon lagstiftningsåtgärd.44 Både konventionsrätten och 

 
 
35 Konsoliderad version av Fördraget om Europeiska unionen, Europeiska unionens tidning (EUT) 2012  
C 326 s13. 
36 Konsoliderad version av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUT 2012 C 326/47. 
37 Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna, EUT 2012 C 326 s 2. 
38 Bergström och Hettne s 21. 
39 Bergström och Hettne s 30. 
40 Formellt Europeiska unionens domstol. 
41 Se Bergström och Hettne s 47 – 48. 
42 Bergström och Hettne s 48. 
43 Se Eka m fl s 486 f. 
44 Se Eka m fl s 486 f. 
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unionsrätten intar här en särställning gentemot allmän folkrätt eftersom de inkorporerats 

i svensk rätt.45 Även detta måste tas i beaktande i den rättsdogmatiska analysen. 

1.5 Något om begreppet terrorism 

I detta inledande kapitel är det på sin plats att säga några ord om hur begreppet terrorism 

kommer att användas i uppsatsen. Ett sådant klargörande motiveras särskilt av att 

terrorism är ett politiskt och ideologiskt värdeladdat begrepp varför definitioner av 

begreppet är kontroversiella. Diskussionen om vad som är terrorism är nämligen också 

diskussionen om vad som är, och inte är, legitim politisk våldsanvändning.46 

Kontroversen som finns kring begreppet har medfört att det inte finns någon allmänt 

accepterad definition av terrorism.47   

Den svenska lagstiftaren drog sig i det längsta för att introducera begreppet 

terrorism i svensk straffrätt, men gjorde till slut så genom införandet av lag (2003:148) 

om straff för terroristbrott (terroristbrottslagen).48 För terroristbrott döms enligt 2 § den 

som begår vissa i sig kriminaliserade gärningar såsom mord och människorov, om 

gärningen allvarligt kan skada en stat eller mellanfolklig organisation och avsikten med 

gärningen är att injaga fruktan hos en befolkning, otillbörligen tvinga ett offentligt organ 

att vidta eller avstå från att vidta en viss åtgärd eller allvarligt destabilisera eller förstöra 

grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.49 

Definitionen av terroristbrott är hämtad från ett av EU antaget rambeslut om bekämpande 

av terrorism.50  

Sedan införandet av terroristbrottet har Sverige kriminaliserat en mängd andra 

gärningar som någon form av terrorismbrottslighet. Detta har huvudsakligen skett genom 

bestämmelser i lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet 

i vissa fall (finansieringslagen) samt lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, 

rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet 

 
 
45 Se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna samt lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska 
unionen. 
46 Saul s 4 f. 
47 Se Saul s 5. 
48 Cameron och Jonsson Cornell s 711. 
49 Lag (2003:148) om straff för terroristbrott 2 – 3 §§. 
50 Prop. 2002/03:38 s 53 ff. 
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(rekryteringslagen).51 De gärningar som utgör terrorrelaterad brottslighet och därmed 

skulle kunna falla under begreppet terrorism spänner över ett vitt spektrum av svårhet och 

innefattar allt från massmord till inlägg på sociala medier. Många av de kriminaliserade 

gärningarna kan också begås både i Sverige och utomlands och riktas mot såväl svenska 

som utländska intressen.52 

Med hänsyn till den bredd som finns i begreppet terrorism skulle alltså återkallelse 

av medborgarskap till följd av terrorism kunna ske baserat på en mängd olika ageranden, 

av olika svårhetsgrad och riktade mot olika intressen. De partier som driver frågan om 

medborgarskapsåterkallelse har inte närmare specificerat vad de i det sammanhanget 

anser utgöra terrorism.53 I andra stater finns också exempel på en mängd olika definitioner 

och återkallelse kan ske både med och utan en fällande straffrättslig dom avseende 

terrorism.54 Mot den bakgrunden väljer jag att lämna definitionen av terrorism öppen och 

låter den undersökning som görs i uppsatsen närmare precisera vilka krav, om några, som 

kan ställas på definitionen av terrorism inom området för medborgarskapsåterkallelse. 

1.6 Disposition 

Efter detta inledande kapitel lämnas i kapitel 2 en kort redogörelse för regleringen av 

medborgarskap i svensk rätt. Därefter kommer delfrågorna att behandlas i tur och 

ordning. I kapitel 3 undersöks Sveriges internationella förpliktelser. Hit hör sådana 

konventioner och andra åtaganden som är rent folkrättsliga och inte har inkorporerats i 

svensk rätt. Som framgått i avsnitt 1.4 skiljer sig den metod som används i förhållande 

till Europakonventionen och EU-rätten från den metod som används för folkrätt i 

allmänhet. Dessa två system kommer därför att behandlas separat i kapitel 4 respektive 

kapitel 5. Sist ges några avslutande kommentarer i kapitel 6. 

 
 
51 Cameron och Jonsson Cornell s 710. 
52 Se exempelvis prop. 2002/03:38 s 70 ff. 
53 Jämför Moderaterna, Migration och integration samt Sverigedemokraterna, Migration. 
54 Som exempel kan nämnas att det enligt British Nationality Act 1981 Section 40 inte krävs en fällande 
dom för att återkalla brittiskt medborgarskap, medan återkallelse av danskt medborgarskap enligt 8 b § lov 
om dansk infødsret förutsätter att personen i fråga dömts för överträdelse av vissa bestämmelser i 
straffloven. 
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2 Medborgarskapet i svensk rätt 

2.1 Det konstitutionella skyddet för medborgarskapet 

Även om uppsatsen till större del behandlar Sveriges internationella och europarättsliga 

förpliktelser, kretsar uppsatsens kärnfråga kring möjligheten att förändra svensk rätt. 

Syftet med det här kapitlet är därför att skapa en förståelse dels för den nuvarande svenska 

synen på medborgarskap, dels för de rättsliga förändringar som skulle behöva komma till 

stånd för att möjliggöra återkallelse av medborgarskap i samband med terrorism. 

Medborgarskapet åtnjuter konstitutionellt skydd genom regeringsformen. Enligt 

2 kap. 7 § andra stycket är staten förhindrad att ta ifrån någon vederbörandes svenska 

medborgarskap. Bestämmelsen har följande lydelse: 
”Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. 

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får 

dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en 

av dem.” 

I 2 kap. 7 § föreskrivs alltså dels att förbud mot landsförvisning, dels ett förbud mot 

återkallelse av medborgarskap. Rättigheterna i 2 kap. 7 § är absoluta och kan inte 

begränsas med stöd av 2 kap. 20 – 24 §§. Den som omfattas av bestämmelsen åtnjuter 

därmed ett absolut skydd för sitt medborgarskap. 

Ett sådant skydd har dock inte alltid varit en självklarhet i svensk rätt – 

landsförvisningsstraffet tillämpades in på 1800-talet och så sent som under 1950-talet 

nådde ett lagförslag om att ta ifrån personer som dömts för grova brott deras svenska 

medborgarskap hela vägen till lagrådsremiss.55 Det konstitutionella skyddet för 

medborgarskapet tillkom först i och med 1974 års regeringsform och får därmed 

betecknas som förhållandevis nytt.56  

Att döma av Grundlagsberedningens uttalanden motiverades grundlagsfästningen 

av ett förbud mot fråntagande av medborgarskap i princip av en önskan om att förhindra 

kringgående av förbudet mot landsförvisning av medborgare.57 Huvudsyftet med 

landsförvisningsförbudet angavs i sin tur vara att förhindra att obekväma företrädare för 

 
 
55 Se Lokrantz Bernitz s 209 – 212. 
56 Se SOU 1972:15 s 198 f. 
57 SOU 1972:15 s 198 f. Se också SOU 1975:75 s 142. 
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politiska minoriteter tystades genom att förpassas ur riket.58 På så sätt kopplades skyddet 

av medborgarskapet till opinionsfriheterna. 

Under senare tid har dock medborgarskapets självständiga betydelse allt mer 

betonats. Högsta domstolen har uttalat att medborgarskapet kan sägas representera det 

formella medlemskapet i det svenska samhället och utgör själva grunden för 

folkstyrelsen.59 Vidare har Högsta domstolen fastslagit att en överträdelse av förbudet i 

2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen utgör ”ett sådant avsteg från statsskickets 

grunder” att det kan grunda skadeståndsskyldighet för staten.60  

2.2 Förvärv och förlust av svenskt medborgarskap 

På lagnivå regleras frågor om medborgarskap framförallt i lag (2001:82) om svenskt 

medborgarskap. Lagen behandlar bland annat förvärv och förlust av medborgarskap. 

Förvärv av svenskt medborgarskap regleras i 2 – 13 §§ och kan huvudsakligen ske 

på tre sätt.61 För det första kan medborgarskap förvärvas automatiskt vid födseln (2 §). 

Så sker om barnet har minst en förälder som är svensk medborgare. För det andra kan 

medborgarskap förvärvas genom anmälan (6 – 9 §§). Sådant förvärv är främst aktuellt för 

barn som inte har förvärvat svenskt medborgarskap genom sina föräldrar men som är 

uppväxta i Sverige. För det tredje kan medborgarskap förvärvas genom ansökan 

(11 – 13 §§). Detta förfarande kallas naturalisation och personer som förvärvat 

medborgarskap på det sättet kallas naturaliserade medborgare. För att naturaliseras krävs 

i huvudsak att personen har permanent uppehållstillstånd, har haft hemvist i Sverige under 

en viss tid och har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Innehav 

av ett annat medborgarskap utgör inget hinder mot förvärv av svenskt medborgarskap, 

eftersom dubbelt medborgarskap sedan 2001 fullt ut godtas i svensk rätt.62 

Förlust av svenskt medborgarskap regleras i 14 – 15 §§ och kan ske på två sätt. Den 

första situationen avser personer som är födda utomlands och som vid 21 års ålder aldrig 

har haft hemvist i Sverige (14 §). Förlust av medborgarskap på denna grund kallas 

preskription. På grund av att dessa personer aldrig varit bosatta i landet skyddas deras 

 
 
58 Prop. 1973:90 s 300. 
59 NJA 2014 s 323 p 7. 
60 NJA 2014 s 323 p 8. 
61 Bremdal s 30.  
62 Se prop. 1999/2000:147 s 17 – 25. 
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medborgarskap inte av 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen. De berörda personerna 

kan dock genom anmälan ändå förhindra att deras medborgarskap går förlorat.63 Den 

andra situationen avser personer som är eller önskar bli medborgare i en annan stat och 

som på eget initiativ ansöker om att befrias från sitt svenska medborgarskap (15 §). 

2.3 Förutsättningar för ett förändrat rättsläge 

En granskning av medborgarskapslagen leder alltså snabbt till slutsatsen att det idag inte 

finns någon rättslig möjlighet att återkalla en persons svenska medborgarskap på grund 

av att denne gjort sig skyldig till terrorism. Har personen någon gång varit bosatt i Sverige 

åtnjuter denne dessutom enligt regeringsformen ett absolut skydd för sitt medborgarskap. 

Det skulle med andra ord krävas inte bara en lagändring utan också en grundlagsändring 

för att kunna införa bestämmelser som medger medborgarskapsåterkallelse i samband 

med terrorism.  

För att ändra grundlag krävs enligt 8 kap. 14 § regeringsformen två likalydande 

riksdagsbeslut fattade med ett riksdagsval och minst nio månader emellan sig. Formellt 

sett är det tillräckligt att besluten fattas med enkel majoritet, det vill säga att fler än hälften 

av riksdagens ledamöter röstar för förslaget.64 I praktiken har dock utvecklats en 

konstitutionell praxis av vilken följer att små majoriteter avstår från att genomdriva 

grundlagsändringar.65 Istället eftersträvas enighet över de politiska blocken innan en 

grundlagsändring sker.66 Som Sterzel betonar kan detta dock närmast beskrivas som en 

stabiliserad politisk sedvänja som i och för sig inte är bindande, vilket bland annat visats 

av att Moderaterna 1979 drev igenom en ändring av successionsordningen mot 

Socialdemokraternas vilja.67 Den konstitutionella praxis som förutsätter samförstånd för 

att en grundlagsändring ska ske utgör alltså inget absolut hinder mot att en knapp politisk 

majoritet driver igenom en ändring som försvagar skyddet för medborgarskap i 2 kap. 7 § 

regeringsformen. Däremot kan det med hänvisning till denna konstitutionella praxis 

möjligen sägas att det är mindre troligt att Sverige skulle införa en reglering som 

 
 
63 Medborgarskapslagen 14 § andra stycket. 
64 Huvudregeln för omröstning i 4 kap. 7 § regeringsformen gäller även för ändring av grundlag. Se Derlén 
m fl s 98. 
65 Derlén m fl s 99. 
66 Derlén m fl s 99. 
67 Sterzel s 34 f. 
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möjliggör återkallelse av medborgarskap i samband med terrorism utan att det skulle 

finnas ett brett politiskt stöd för en sådan linje. 

Förutom att ett eventuellt sådant lagförslag alltså måste stödjas av en tillräcklig 

politisk majoritet och måste passera de formella förutsättningarna för att ändra svensk lag 

och grundlag, måste en eventuell lagändring också vara förenlig med Sveriges 

internationella och europarättsliga förpliktelser. Det är därför dags att träda utanför den 

nationella rätten för att undersöka dessa förpliktelser. Berikad med kunskap om de krav 

folkrätten, konventionsrätten och EU-rätten ställer på den svenska lagstiftaren kommer 

uppsatsen sedan att återvända till den nationella rätten i kapitel 6. 

3 Folkrätten och återkallelse av 

medborgarskap 

3.1 Introduktion till medborgarskapet inom folkrätten 

Staternas möjlighet att besluta om vem som ska och inte ska vara dess medborgare är nära 

förknippat med staternas suveränitet.68 I sitt avgörande i Nationality Decrees Issued in 

Tunis and Morocco konstaterade Permanent Court of International Justice år 1923 att 

frågor om medborgarskap, ”in the present state of international law”, i princip faller inom 

staternas jurisdiktion.69 Principen befästes senare i 1930 års konvention för lösande av 

vissa konflikter mellan medborgarskapslagar som i artikel 1 föreskriver att varje stat är 

berättigad att genom sin lagstiftning bestämma vem som är medborgare i staten samt att 

denna lagstiftning ska erkännas av övriga stater så länge den står i överenstämmelse med 

internationella konventioner, internationell sedvänja och allmänt erkända rättsgrundsatser 

på medborgarskapsrättens område.70 Utgångspunkten har alltså varit att medborgarskaps-

 
 
68 Se bland annat Kruma s 31 och Mantu 2015 s 25. 
69 Advisory Opinion on the Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco (1923) PCIJ Publications 
Series B No 4. 
70 Konventionen för lösande av vissa konflikter mellan medborgarskapslagar, Haag den 12 april 1930.  
SÖ 1937:9. 
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frågor regleras av den nationella rätten och inte av folkrätten. En betydande utveckling 

har dock skett på området sedan början på det förra seklet.71 

En del i utvecklingen är framväxten av mänskliga rättigheter under 1900-talet.72 

Här kan särskilt nämnas FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna73 som i 

artikel 15.2 föreskriver att ingen godtyckligt får fråntas sin nationalitet.74  En annan del i 

utvecklingen är framtagandet av en mängd konventioner som på olika sätt berör 

medborgarskapet. Förvärv och förlust av medborgarskap behandlas uttryckligen i 1961 

års konvention om begränsning av statslöshet75 samt Europeiska konventionen om 

medborgarskap76. Därutöver finns regler som mer eller mindre direkt berör 

medborgarskapet i bland annat FN:s konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheter77, barnkonventionen78, 1954 års konvention om statslösa personers rättsliga 

ställning79, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor80 och 

konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering81.  

I det följande kommer innehållet i de folkrättsliga regler som direkt berör förlust av 

medborgarskap att analyseras. Inledningsvis kommer förbudet mot godtyckligt 

berövande av medborgarskap att undersökas. Därefter görs en kortare analys av 1961 års 

konvention följt av en utförligare analys av medborgarskapskonventionen, som i vissa 

väsentliga delar bygger på 1961 års konvention. Kapitlet avslutas med några 

sammanfattande slutsatser. 

 
 
71 Waas 2012 s 244 f. 
72 Mantu 2015 s 26. 
73 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, Paris den 10 december 1948. 
74 Begreppet nationalitet i folkrättsliga sammanhang behandlas i uppsatsen som synonymt till 
medborgarskap. För ett liknande resonemang, se Lokrantz Bernitz s 43 f. 
75 Konvention om begränsning av statslöshet, New York den 30 augusti 1961. SÖ 1969:12. 
76 Europeiska konventionen om medborgarskap, Strasbourg den 6 november 1997. SÖ 2001:20. 
77 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, New York den 16 december 1966. 
SÖ 1971:42. 
78 Konvention om barnets rättigheter, New York den 20 november 1989. SÖ 1990:20. 
79 Konvention angående statslösa personers rättsliga ställning, New York den 28 september 1954.  
SÖ 1965:54. 
80 Konvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor, New York den 18 december 1979. 
SÖ 1980:8. 
81 Konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, New York den 7 mars 1966.  
SÖ 1971:40. 
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3.2 Förbudet mot att godtyckligt ta ifrån någon medborgarskap 

”Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.” Så 

lyder artikel 15.2 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.82 Av den 

artikeln kan dock inte omedelbart dras slutsatsen att det enligt folkrätten är förbjudet att 

godtyckligt ta ifrån någon medborgarskap. Den allmänna förklaringen är nämligen endast 

en förklaring och är inte i sig rättsligt bindande.83  

Principer som kommer till uttryck i dokument som inte är rättsligt bindande kan 

dock över tid utvecklas till bindande sedvanerätt.84 För att klassificeras som bindande 

sedvanerätt krävs att sedvänjan utgör ”bevis för en allmän praxis, godtagen som gällande 

rätt”.85 Huruvida den allmänna förklaringen i sin helhet utgör sådan bindande sedvanerätt 

är föremål för omfattande diskussion i litteraturen.86 Däremot finns ett brett stöd för att i 

vart fall den princip som kommer till uttryck i artikel 15.2 har kommit att bli en del av 

sedvanerätten.87 I uppsatsen kommer därför förbudet mot att godtyckligt ta ifrån någon 

medborgarskap att behandlas som en för Sverige bindande folkrättslig förpliktelse. 

Regeln att ingen godtyckligt får fråntas sitt medborgarskap kan uppenbarligen inte 

förstås som att ingen över huvud taget får fråntas sitt medborgarskap. Frågan är istället 

vilka situationer som ska uppfattas som godtyckliga och därmed vara otillåtna.  

FN:s generalsekreterare har, på förfrågan av FN:s råd för mänskliga rättigheter, haft 

tillfälle att i en rapport uttala sig kring förbudets innebörd.88 Enligt generalsekreteraren 

måste en återkallelse av medborgarskap, för att vara förenlig med förbudet, i vart fall 

tjäna ett legitimt syfte, utgöra det minst ingripande medlet för att uppnå detta syfte samt 

vara proportionerlig i förhållande till de aktuella intressena.89 Vidare kan en förlust av 

medborgarskap som leder till statslöshet vara svår att klassificera som proportionerlig, 

mot bakgrund av de allvarliga konsekvenser som följer av statslöshet.90  

 
 
82 Officiell svensk översättning, se Regeringskansliet, FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. 
83 M Shaw s 219. 
84 M Shaw s 88. 
85 Artikel 38.1.b i Stadgan för den Internationella domstolen. 
86 Se bland annat Hannum. 
87 Se bland annat Schram s 241, Kruma s 70 och Macklin s 15. Se även Eritrea – Ethiopia Claims 
Commissions beslut av den 17 december 2004 s 14 f. 
88 FN:s råd för mänskliga rättigheters rapport. 
89 FN:s råd för mänskliga rättigheters rapport s 4. 
90 FN:s råd för mänskliga rättigheters rapport s 4. 
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Förbudets innebörd har också berörts i internationell praxis. Eritrea – Ethiopia Claims 

Commission, som verkade inom ramen för den Permanenta skiljedomstolen, uttalade sig 

bland annat kring huruvida Etiopiens återkallande av medborgarskap för ett stort antal 

personer med både etiopiskt och eritreanskt medborgarskap var godtyckligt. 

Kommissionen konstaterade att den vid bedömningen bland annat fäste vikt vid huruvida 

åtgärderna hade stöd i lag, ifall de resulterade i statslöshet samt om de baserades på 

legitima skäl.91  

En ytterligare källa av viss auktoritet är de så kallade Tunis Conclusions92, som 

utgör slutsatser från ett expertmöte sammankallat av FN:s flyktingkommissariat 

(UNHCR) för att tolka 1961 års konvention.93 På grund av den nära kopplingen mellan 

1961 års konvention och förbudet mot godtyckligt berövande av medborgarskap hade 

expertmötet anledning att även uttala sig kring det senare.94 Enligt Tunis Conclusions är 

en återkallelse av medborgarskap godtycklig om den saknar stöd i lag eller är 

diskriminerande på grund av bland annat etniskt ursprung.95 Vidare måste återkallelsen 

tjäna ett legitimt syfte, vara den minst ingripande åtgärden för att uppnå syftet och vara 

proportionerlig i förhållande till de intressen staten söker skydda.96 

En jämförelse av de uttalanden som gjorts av FN:s generalsekreterare och  

Eritrea – Ethiopia Claims Commission samt i Tunis Conclusions visar att det inte finns 

någon helt enhetlig definition av vad som egentligen täcks av förbudet mot godtyckligt 

berövande av medborgarskap. Däremot är de krav som lyfts fram likartade. De kan i 

huvudsak delas in i tre kategorier: lagstöd, proportionalitet i vid bemärkelse samt icke-

diskriminering. Frågor om diskriminering faller som bekant utanför ramen för denna 

uppsats och kommer därför inte att diskuteras närmare. Däremot ska kraven på lagstöd 

och proportionalitet undersökas.  

Kravet på lagstöd behandlas förhållandevis utförligt i Tunis Conclusions. Utöver 

att ett beslut om återkallelse av medborgarskap måste ha någon rättslig grund anses kravet 

även innebära att regler om medborgarskapsförlust måste vara förutsebara.97 De får inte 

 
 
91 Eritrea – Ethiopia Claims Comissions beslut av den 17 december 2004 s 15. 
92 FN:s flyktingkommissariat, Expert Meeting – Interpreting the 1961 Statelessness Convention and 
Avoiding Statelessness Resulting from Loss and Deprivation of Nationality (”Tunis Conclusions”). 
93 Avseende den auktoritet som kan tillmätas rapporter från internationella expertorgan, se ovan avsnitt 1.4. 
94 Se FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 5. 
95 FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 5 f. 
96 FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 6. 
97 FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 5. 



 

 

20 

heller tillämpas analogvis eller retroaktivt.98 Det rör sig alltså inte om ett rent formellt 

lagkrav, utan krav kan även ställas på reglernas materiella utformning och tillämpning. 

Med hänsyn till att formellt lagstöd ger ett mycket begränsat skydd mot godtycklig 

maktutövning får det anses vara en rimlig tolkning av förbudet. I förhållande till 

medborgarskapsåterkallelse på grund av terrorism kan förutsebarhetskravet ha särskild 

betydelse. Waas menar att det är problematiskt att använda begreppet ”terrorism” i sådan 

lagstiftning eftersom detta begrepp, som visats i avsnitt 1.5, inte alltid är väl definierat.99 

För att tillgodose kravet på förutsebarhet, och därmed icke-godtycke, bör förutsätt-

ningarna för tillämpning noga definieras i en eventuell svensk reglering på detta område. 

Om regleringen direkt ska kopplas till terrorism bör en utförlig definition ges. Ett 

alternativ skulle kunna vara att använda terroristbrottet så som det definieras i 2 § lag om 

terroristbrott.100 

Kravet på proportionalitet kan delas in i tre delar: legitimt ändamål, minst 

ingripande alternativ samt proportionalitet i strikt mening. 

För att avgöra om en återkallelse av svenskt medborgarskap i samband med 

terrorism tjänar ett legitimt syfte måste först fastslås vad syftet med åtgärden faktiskt är. 

Som antytts i inledningen till denna uppsats tycks det omedelbara syftet med att återkalla 

medborgarskap i samband med terrorism vara att möjliggöra utvisning av den aktuella 

personen alternativt att hindra att denne återvänder till landet.101 Vissa menar att detta 

inte är ett godtagbart ändamål och att en medborgarskapsåterkallelse som sker i syfte att 

utvisa personen är godtycklig.102 Det är i det sammanhanget intressant att notera att det i 

Tunis Conclusions betonas att det legitima syftet med en åtgärd måste vara förenligt med 

internationell rätt.103 Frågan är då om utvisning av egna medborgare är förenligt med 

internationell rätt. Enligt ILC erkänner folkrätten en princip om förbud mot utvisning av 

egna medborgare.104 Vidare framhåller FN:s generalsekreterare att medborgarens rätt att 

resa in i och uppehålla sig i sin stat utgör en av medborgarskapets kärnfunktioner inom 

folkrätten.105 Det kan mot den bakgrunden ifrågasättas om möjliggörandet av utvisning 

 
 
98 FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 5. 
99 Waas 2016 s 477. 
100 Se ovan avsnitt 1.5. 
101 Se ovan avsnitt 1.1. 
102 Se bland annat Macklin s 15, Geneva Academys rapport s 57. 
103 FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 6. 
104 ILC:s rapport (2007) s 117 – 121. 
105 FN:s råd för mänskliga rättigheters rapport s 11. 
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av egna medborgare kan ses som ett legitimt syfte. Att så inte skulle vara fallet får visst 

stöd av artikel 8 i ILC:s Draft articles on the expulsion of aliens som lyder ”A State shall 

not make its national an alien, by deprivation of nationality, for the sole purpose of 

expelling him or her”.106 Enligt ILC:s kommentar ska artikeln dock inte tolkas som att 

den begränsar staternas rätt att frånta en person dennes medborgarskap på grunder som 

finns i statens nationella rätt.107 Kommentaren är tvetydig – vad händer om en stat har en 

grund för återkallelse som syftar till att möjliggöra utvisning?108 Svaret finns antagligen 

i ordet ”sole”, vilket får tolkas som att utvisning inte får vara det enda syfte som alls finns 

med åtgärden.  

När medborgarskap återkallas på grund av terrorism kan dock syftet också 

konstrueras som att motverka terrorism och främja nationell säkerhet. I så fall är utvisning 

av den aktuella personen inte i sig syftet utan endast ett medel för att uppnå målet nationell 

säkerhet, vilket i sin tur måste anses vara ett legitimt syfte förenligt med internationell 

rätt. Definitionen av syftet har alltså stor betydelse för huruvida detta syfte kan ses som 

legitimt eller inte. Att återkalla ett medborgarskap med avsikten att utvisa personen får 

mot bakgrund av det anförda betraktas som problematiskt. Däremot finns inget klart svar 

på om det också är i strid med förbudet mot godtyckligt berövande av medborgarskap. 

Om syftet konstrueras som motverkande av terrorism och främjande av nationell 

säkerhet blir nästa fråga om återkallelse av medborgarskap kan anses vara den minst 

ingripande åtgärden för att uppnå detta syfte. Waas ifrågasätter att så skulle vara fallet 

och visar att staterna har en mängd andra instrument till sitt förfogande, däribland 

straffrätten samt administrativa sanktioner som reserestriktioner och återkallelse av 

pass.109 Vidare betonar hon att det är starkt ifrågasatt om återkallelse av medborgarskap 

över huvud taget har en positiv effekt som anti-terrorverktyg.110 Med stöd i Waas 

resonemang skulle det vara möjligt att argumentera för att återkallelse av medborgarskap 

som reaktion på terrorism i princip är godtyckligt, och därmed otillåtet, eftersom det finns 

mindre ingripande åtgärder som bättre kan tillgodose de aktuella syftena. Här bör dock 

påminnas om att förbudet mot godtyckligt fråntagande av medborgarskap är rättsligt 

 
 
106 ILC:s rapport (2014) s 32 f. Artiklarna är inte bindande. Avseende ILC:s rapporters rättskällestatus, se 
ovan avsnitt 1.4. 
107 ILC:s rapport (2014) s 13. 
108 Jämför Macklin s 12. 
109 Waas 2016 s 478 f. 
110 Waas 2016 s 478 f.  
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bindande i kraft av sin status som sedvanerätt. Som tidigare nämnts definieras folkrättslig 

sedvana av att vara uttryck för en allmän praxis. Staternas praxis är dock långtifrån 

enhetlig på detta område.111 Många stater har idag regler som möjliggör återkallelse av 

medborgarskap på grund av terrorism medan andra inte har det.112 Det skulle mot den 

bakgrunden föra för långt att hävda att ett förbud mot medborgarskapsåterkallelse som 

reaktion på terrorism har trätt fram som en bindande sedvanerättslig regel.  

Det sista kravet avser proportionalitet i strikt mening, alltså att de negativa följderna 

för den enskilde står i rimlig proportion till de mål staten söker uppnå. Statslöshet är enligt 

FN:s generalsekreterare en så allvarlig konsekvens för den enskilde att det kan vara svårt 

att rättfärdiga.113 En svensk lagstiftning på området bör därför inte möjliggöra att 

statslöshet uppkommer. Vidare ska enligt Tunis Conclusions särskilt beaktas hur starka 

band personen har till staten och hur allvarligt det agerande som aktualiserar medborgar-

skapsförlust är.114 Det kan argumenteras för att de allra minst allvarliga gärningar som 

kriminaliserats som någon form av terroristbrott i svensk rätt inte är så allvarliga att de 

står i proportion till konsekvenserna av att förlora medborgarskap. Detta bör beaktas vid 

utformandet av en eventuell svensk reglering. 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att Sverige är bundet av en folkrättslig 

förpliktelse att inte godtyckligt ta ifrån någon svenskt medborgarskap. Denna förpliktelse 

skulle möjligtvis kunna tolkas som ett hinder mot att återkalla medborgarskap i syfte att 

utvisa den aktuella personen. Därutöver innebär förpliktelsen i synnerhet att en eventuell 

lagstiftning om återkallelse av medborgarskap på grund av terrorism måste vara 

förutsebar samt inte leda till oproportionerliga beslut. Statslöshet bör undvikas.  

3.3 1961 års konvention om begränsning av statslöshet 

Frågan om statslöshet har länge engagerat det internationella samfundet och har varit en 

drivkraft för framtagandet av konventioner som på olika sätt berör medborgarskap.115 Till 

följd av staternas agerande på området har en sedvanerättslig princip av innebörden att 

 
 
111 Jämför Kruma s 71. 
112 Exempelvis Australien, Förenade Arabemiraten, Israel, Kanada, Nederländerna, Schweiz, 
Storbritannien och Sydafrika har sådana regler (se Boekestein). 
113 FN:s råd för mänskliga rättigheters rapport s 4. 
114 FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 6. 
115 Se exempelvis preambeln till 1930 års konvention för lösande av vissa konflikter mellan 
medborgarskapslagar. 
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statslöshet bör undvikas vuxit fram.116 Av mer direkt betydelse för uppsatsen är dock 

1961 års konvention om begränsning av statslöshet som är den enda globala konvention 

som uttryckligen reglerar förlust av medborgarskap för vuxna personer. Sverige tillträdde 

konventionen den 19 februari 1969 och är sedan dess folkrättsligt bundet av den.117 

Konventionens reglering av berövande av medborgarskap återfinns i artikel 8. 

Enligt artikel 8.1 är konventionsstaterna förhindrade att beröva någon medborgarskapet 

om åtgärden skulle medföra att denne blev statslös. Undantag från denna huvudregel 

föreskrivs, på ett uttömmande sätt, i artikel 8.2 – 3.118 Artikel 8.2 föreskriver att med-

borgarskapsåterkallelse som leder till statslöshet är tillåtet om medborgarskapet har 

erhållits genom bedrägligt förfarande samt i vissa situationer där personen lever 

utomlands. Dessa grunder har alltså inte relevans för återkallelse av medborgarskap i 

samband med terrorism. Artikel 8.3, som är en så kallad stilleståndsklausul, föreskriver 

att stater i sin nationella lagstiftning får behålla (retain) vissa specificerade grunder för 

berövande av medborgarskap även om återkallelsen skulle leda till statslöshet. För att 

kunna utnyttja denna möjlighet krävs enligt artikeln att den aktuella grunden vid 

tidpunkten för signatur, ratificering eller tillträde redan existerar i den nationella 

lagstiftningen samt att staten då meddelar att den aktuella grunden kommer att behållas. 

Sverige lämnade vid tillträdet till konventionen inget sådant meddelande och har därför 

inte möjlighet att använda sig av de undantag som föreskrivs i artikel 8.3.119  

En av de grunder som anges i artikel 8.3 skulle dock eventuellt kunna möjliggöra 

medborgarskapsåterkallelse i samband med terrorism även när detta leder till statslöshet. 

Den grunden ska därför kommenteras, även om den alltså inte är tillgänglig för Sverige. 

Enligt artikel 8.3.a.ii får en konventionsstat, oavsett eventuell statslöshet, återkalla 

medborgarskap om en person, på ett sätt som är oförenligt med lojalitetsplikten gentemot 

konventionsstaten, har agerat på ett sätt som allvarligt skadar statens vitala intressen. 

Denna grund för medborgarskapsåterkallelse återfinns också i medborgarskaps-

konventionen och kommer därför att diskuteras mer i kommande avsnitt. 

Med hänsyn till att artikel 8.2 inte omfattar terrorism och att artikel 8.3 inte är 

tillgänglig för Sverige finns alltså inga tillämpliga undantag från huvudregeln i artikel 8.1 

 
 
116 Se FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 2. 
117 SÖ 1969:12. 
118 Avseende att uppräkningen är uttömmande, se FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 11. Detta 
följer också av artikelns ordalydelse. 
119 Se United Nations Treaty Office, Convention on the Reduction of Statelessness. 



 

 

24 

som föreskriver att återkallelse av medborgarskap inte får ske om det leder till statslöshet. 

Konsekvensen av det är att en lagstiftning som möjliggör återkallelse av medborgarskap 

i samband med terrorism inte kan tillämpas på personer som då skulle bli statslösa. Med 

andra ord kan en sådan reglering endast omfatta personer som har minst ett annat 

medborgarskap utöver det svenska. 

Återkallelse av medborgarskap som inte leder till statslöshet omfattas däremot inte 

av 1961 års konvention. Konventionen medför därför inga ytterligare begränsningar i 

detta avseende. 

3.4 Om europeiska konventionen om medborgarskap 

Utöver 1961 års konvention är Sverige alltså på området för återkallelse av 

medborgarskap folkrättsligt bundet även av medborgarskapskonventionen, ett regionalt 

instrument utarbetat inom ramen för Europarådet. Medborgarskapskonventionen trädde 

ikraft år 2000 och ratificerades av och trädde ikraft för Sverige år 2001.120  

Medborgarskapskonventionen har en betydligt mer ambitiös ansats än 1961 års 

konvention i det att den avser att i en enda text konsolidera de idéer som fram till 

millennieskiftet utvecklats avseende medborgarskapet i nationell och internationell 

rätt.121 Konventionen är därmed inte begränsad till frågor om statslöshet utan reglerar i 

princip alla folkrättsliga aspekter av medborgarskapet.122 Artikel 3 slår fast den allmänt 

erkända folkrättsliga principen att varje stat har rätt att, i enlighet med internationell rätt, 

bestämma vilka som är dess medborgare. Artikel 4 föreskriver att staternas medborgar-

skapslagar ska vara grundade på ett antal principer, varav en princip är att ingen 

godtyckligt ska berövas sitt medborgarskap.123 Förutom att Sverige är bundet av det 

sedvanerättsliga förbudet mot att godtyckligt ta ifrån någon dennes medborgarskap är 

Sverige alltså även enligt medborgarskapskonventionen förhindrat att vidta godtyckliga 

medborgarskapsåterkallelser.  

Förlust av medborgarskap, som inte sker på den enskildes initiativ, regleras i 

artikel 7. Till skillnad från 1961 års konvention tillhandahåller medborgarskaps-

 
 
120 Se SÖ 2001:20, som också innehåller den svenska översättningen av konventionstexten. 
121 Se Europarådets rapport (1997) s 3. 
122 Se Europarådets rapport (1997) s 3. 
123 De andra principerna är att var och en har rätt till medborgarskap, att statslöshet ska undvikas samt att 
ingående eller upplösande av äktenskap inte ska ha en automatisk inverkan på medborgarskapet. 
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konventionen en uttömmande lista avseende under vilka förutsättningar konventions-

staterna över huvud taget får besluta om återkallelse av medborgarskap. För att vara 

förenligt med medborgarskapskonventionen måste ett återkallelsebeslut alltså kunna 

inrymmas under någon av de i artikel 7 uppräknade grunderna oavsett om förlusten av 

medborgarskap leder till statslöshet eller inte. Baserat på artikelns ordalydelse finns två 

grunder som möjligen skulle kunna innefatta terrorism. Dessa är ”frivillig tjänstgöring i 

en främmande stats försvarsmakt” (artikel 7.1.c) samt ”uppförande som allvarligt skadar 

konventionsstatens vitala intressen” (artikel 7.1.d).124 De frågor som nu måste besvaras 

är därmed om och i så fall under vilka förutsättningar terrorism kan anses falla under 

någon av dessa artiklar. 

För att besvara frågorna krävs att medborgarskapskonventionens artikel 7.1.c – d 

tolkas. Regler kring tolkning av folkrättsliga traktat finns i Wienkonventionen. Den 

allmänna principen är enligt artikel 31 att traktat ska tolkas ärligt (in good faith) i 

överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens termer sedda i sitt 

sammanhang och mot bakgrund av traktatens ändamål och syfte. En viktig del av 

tolkningsoperationen blir därför att fastställa vad som är den gängse innebörden av de 

aktuella begreppen.  

Därutöver kan enligt artikel 32 även traktatens förarbeten och omständigheterna 

kring dess framtagande beaktas. I samband med att Europarådets ministerkommitté 

godkände medborgarskapskonventionen utfärdades också en så kallad förklarande 

rapport (explanatory report) till konventionen.125 Europarådets förklarande rapporter 

skrivs av den expertgrupp som utformat den aktuella konventionen och även om de inte 

tillhandahåller en auktoritativ tolkning av konventionstexten är de avsedda att underlätta 

tillämpningen av densamma.126 Den förklarande rapporten kommer därmed i enlighet 

med artikel 32 Wienkonventionen att användas vid tolkningen. Enligt den förklarande 

rapporten är grunden ”uppförande som allvarligt skadar konventionsstatens vitala 

intressen” i artikel 7.1.d hämtad från motsvarande skrivning i artikel 8.3.a.ii 1961 års 

konvention.127 Av den anledningen kommer även tolkningsdata avseende 1961 års 

 
 
124 Övriga grunder avser frivilligt förvärv av annan stats medborgarskap, förvärv av konventionsstatens 
medborgarskap genom bedrägligt förfarande, varaktig hemvist utomlands samt vissa situationer som endast 
är tillämpliga på barn. 
125 Europarådets rapport (1997). 
126 Europarådet, About Treaties.  
127 Europarådets rapport (1997) s 11. 
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konvention, i synnerhet Tunis Conclusions, att användas för att tolka artikel 7.1.d 

medborgarskapskonventionen.  

Vidare kan konstateras att staternas agerande inte har samma direkta relevans vid 

konventionstolkning som vid tolkningen av sedvanerätt. Med hänsyn till att efterföljande 

praxis enligt artikel 31.3.b Wienkonventionen kan tas i beaktande i den mån denna praxis 

visar en enighet mellan parterna om konventionens tolkning kan staternas agerande ändå 

ha viss betydelse som tolkningsdata. Viss statspraxis kommer därför att beröras. 

Med utgångspunkt i de tolkningsprinciper som har diskuterats ska nu innebörden 

av begreppen ”uppförande som allvarligt skadar konventionsstatens vitala intressen” samt 

”tjänstgöring i en främmande stats försvarsmakt” undersökas. 

3.5 Terrorism som uppförande som allvarligt skadar Sveriges vitala 

intressen? 

Innebörden av ”uppförande som allvarligt skadar konventionsstatens vitala intressen” 

kommenteras kort i den förklarande rapporten till medborgarskapskonventionen. 

Förutom att hänvisa till 1961 års konvention, anger författarna att sådant uppförande som 

avses i artikeln särskilt innefattar landsförräderi och andra aktiviteter som riktas mot den 

berörda statens vitala intressen.128 Som exempel på sådana andra aktiviteter anges arbete 

för en utländsk underrättelsetjänst.129 Därutöver konstateras att sådant uppförande inte 

innefattar brottsliga gärningar av allmän karaktär (of a general nature), oavsett hur 

allvarliga de är.130 Även i Tunis Conclusions anförs att brottsliga gärningar av allmän 

karaktär inte kan utgöra uppförande som allvarligt skadar statens vitala intressen. Som 

exempel på uppförande som däremot kan omfattas anges i rapporten landsförräderi, 

spionage och, beroende på definitionen i nationell rätt, terroristhandlingar (terrorist acts).  

Av rapporterna är det alltså tydligt att det för att röra sig om ett agerande som 

allvarligt skadar statens vitala intressen inte är tillräckligt att den aktuella gärningen är 

kriminaliserad eller att den utgör ett allvarligt brott. Detta illustreras väl av reaktionerna 

på den deklaration som Tunisien lämnat avseende 1961 års konvention i syfte att behålla 

lagstiftning under artikel 8.3. Enligt Tunisiens deklaration kan en person förlora sitt 

 
 
128 Europarådets rapport (1997) s 11. 
129 Europarådets rapport (1997) s 11. 
130 Europarådets rapport (1997) s 11. 
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tunisiska medborgarskap bland annat på den grunden att han eller hon döms för ett brott 

till ett straff om minst fem års fängelse.131 Fem stater, däribland Sverige, invände mot 

deklarationen och menade att den gick utöver de undantag som tillåts.132 Det har även i 

litteraturen anförts att den aktuella grunden i den tunisiska lagstiftningen är alltför 

långtgående för att kunna klassificeras som uppförande som allvarligt skadar 

konventionsstatens vitala intressen.133 För den svenska lagstiftarens del innebär detta att 

en eventuell reglering om återkallelse av medborgarskap inte kan utformas så att det 

rekvisit som möjliggör återkallelse endast är en brottmålsdom avseende ett brott av en 

viss svårhetsgrad. 

Med hänsyn till den distinktion som alltså görs mellan å ena sidan (allvarliga) 

brottsliga gärningar ”av allmän karaktär” och å andra sidan landsförräderi, spionage och 

andra gärningar som kan skada statens vitala intressen är det nödvändigt att identifiera de 

egenskaper som får ett agerande att falla under den ena eller den andra kategorin. Enligt 

Tunis Conclusions indikerar den gängse innebörden av termerna ”allvarligt skadar” och 

”vitala intressen” att det aktuella uppförandet måste hota grunderna för och 

organisationen av den stat vars medborgarskap är i fråga.134 Det avgörande bör mot den 

bakgrunden vara vilka intressen gärningen riktas mot. På så sätt motiveras att vissa i och 

för sig mycket allvarliga gärningar utesluts från artikelns tillämpningsområde. Den i detta 

sammanhang relevanta skillnaden mellan exempelvis mord, som får betecknas som ett 

brott av allmän karaktär, och spionage, som uppges kunna skada statens vitala intressen, 

är att den skada som uppstår genom spionage direkt drabbar staten medan ett mord i första 

hand drabbar den avlidne och dennes anhöriga. Denna distinktion utifrån drabbade 

intressen är tydlig i den danska lagstiftningen om återkallelse av medborgarskap. Enligt 

8 b § lov om dansk infødsret kan den som döms för överträdelse av strafflovens 

12 – 13 kap. genom dom frånkännas sitt danska medborgarskap såvida vederbörande inte 

blir statslös. Strafflovens 12 – 13 kap. har rubrikerna ”Landsforræderi og andre 

forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed” respektive ”Forbrydelser mod 

statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.”. Enligt förarbetena till 

8 b §, där reglernas förenlighet med medborgarskapskonventionen diskuteras, 

 
 
131 United Nations Treaty Office, Convention on the Reduction of Statelessness. 
132 United Nations Treaty Office, Convention on the Reduction of Statelessness. 
133 Bücken och Groot s 50. 
134 FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 14 f. 



 

 

28 

konstateras att 12 – 13 kap. straffloven får anses reglera vad som är skadligt för Danmarks 

vitala intressen.135 

Frågan är då om terrorism drabbar sådana intressen som kan anses som vitala för 

staten. En utgångspunkt för att besvara den frågan kan vara att se till de intressen som 

avses skyddas genom kriminaliseringen av terroristbrott i 2 § terroristbrottslagen. Det 

utmärkande för det brottet är dels att gärningen allvarligt kan skada en stat, dels att 

avsikten med gärningen är att injaga fruktan hos en befolkning, otillbörligen tvinga ett 

offentligt organ att vidta eller avstå från att vidta en viss åtgärd eller allvarligt 

destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller 

sociala strukturer.136 Det är rimligt att tänka sig att befolkningens grundläggande 

trygghet, den offentliga maktens integritet och bevarandet av basala samhällsstrukturer 

är för Sverige vitala intressen. Mot den bakgrunden torde alltså terroristbrott enligt 2 § 

kunna skada Sveriges vitala intressen.  

Som bekant återfinns dock terrorrelaterade gärningar även i annan lagstiftning, 

särskilt i rekryteringslagen och finansieringslagen.137 Den kriminaliseringen är utformad 

på så sätt att vissa gärningar är otillåtna när de sker till främjande av ”särskilt allvarlig 

brottslighet”, däribland terroristbrott enligt 2 §. Med hänsyn till distinktionen mellan å 

ena sidan brottsliga gärningar av allmän karaktär och å andra sidan statens vitala 

intressen, bör inte rekrytering och liknande till alla former av särskilt allvarlig brottslighet 

kunna leda till medborgarskapsförlust. Däremot torde rekrytering och liknande till 

terroristbrott äventyra samma intressen som skyddas av kriminaliseringen av 

terroristbrottet, och därmed ta sikte på Sveriges vitala intressen i medborgarskaps-

konventionens mening.  

Här ska dock poängteras att det krävs att uppförandet i fråga ”allvarligt skadar” de 

vitala intressena. Enligt Tunis Conclusions innebär denna skrivning att den aktuella 

personen måste ha kapacitet att negativt påverka staten.138 Det är i min mening en rimlig 

tolkning av vad den gängse meningen av allvarlig skada (åtminstone) måste innebära. Ett 

krav på kvalificering bör också följa av det ovan nämnda uttalandet att det aktuella 

uppförandet måste hota grunderna för och organisationen av den stat vars medborgarskap 

 
 
135 Forslag til lov om ændring af indfødsretsloven, avsnitt 4.2.4. 
136 Se ovan avsnitt 1.5. 
137 Se ovan avsnitt 1.5. 
138 FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 14 f. 
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är i fråga.139 Innebörden av detta kvalificeringskrav kan diskuteras mot bakgrund av det 

breda spektrum av gärningar som kriminaliserats som någon form av terrorrelaterad 

brottslighet i svensk rätt.  

Ett första exempel är terroristbrott enligt 2 § terroristbrottslagen. Som nämnts ovan 

utmärks det brottet bland annat av att den aktuella gärningen ”allvarligt kan skada en 

stat”. Enligt förarbetena syftar detta objektiva rekvisit till att säkerställa en restriktiv 

tillämpning där endast mycket allvarliga gärningar omfattas.140 Vidare anges att rekvisitet 

innebär att den fara som gärningen kan medföra måste styrkas, vilket enligt regeringens 

mening garanterar att endast de för samhället farligaste gärningarna bedöms som 

terroristbrott.141 Mot bakgrund av att terroristbrottet alltså endast är avsett att omfatta de 

allvarligaste gärningarna torde sådant uppförande kunna nå upp till att allvarligt skada 

vitala intressen i medborgarskapskonventionens mening.  

Terroristbrottet kan kontrasteras mot de gärningar som kriminaliserats genom 

finansieringslagen och rekryteringslagen. Särskilt 3 § andra punkten finansieringslagen 

kan vara illustrerande. Enligt denna paragraf döms den som tillhandahåller pengar med 

vetskap om att de ska användas av en sammanslutning som gör sig skyldig till (försök, 

förberedelse, stämpling eller medverkan till) terroristbrott till fängelse i högst två år. Vid 

ringa fall döms inte till ansvar. Kriminaliseringen är alltså inte begränsad till direkt 

finansiering av terroristbrott utan täcker alla transaktioner till en grupp som i någon form 

ägnar sig åt terroristbrott. Det innebär att även donationer till de grenar av sådana 

organisationer som exempelvis Hizbollah eller Hamas som ägnar sig åt statsliknande 

funktioner såsom utbildning, sjukvård och humanitär verksamhet omfattas av 

kriminaliseringen.142 Sådana donationer måste betraktas som en väsentligt mindre 

samhällsfarlig aktivitet än de gärningar som omfattas av terroristbrottet. Det kan i min 

mening starkt ifrågasättas om gärningar under 3 § andra punkten finansieringslagen är så 

skadliga att de kan anses ”allvarligt skada” Sveriges vitala intressen i 

medborgarskapskonventionens mening. Detta är illustrerande för den differentiering av 

olika typer av ”terrorism” som måste göras för att terrorism ska kunna användas som 

grund för återkallelse av medborgarskap.   

 
 
139 Se FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 14 f. 
140 Prop. 2002/03:38 s 58. 
141 Prop. 2002/03:38 s 58 f. 
142 Se Cameron och Jonsson Cornell s 720.  
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Det är dock inte helt givet var gränsen för tillräckligt allvarlig skada bör gå. Exempelvis 

har i Danmark den ovan nämnda lagstiftningen om återkallelse av danskt medborgarskap 

tillämpats på gärningar som är betydligt mindre allvarliga än terroristbrott. Ett 

uppmärksammat exempel är den dansk-marockanske mannen Said Mansour som 

förlorade sitt danska medborgarskap efter att vid två tillfällen ha dömts för brott mot  

strafflovens 13 kap.143 Hans brott bestod i att ha propagerat för terrorstämplade grupper 

och uppmanat till väpnad kamp genom Facebook-inlägg, e-post samt tre böcker som han 

medverkat till att ge ut.144 Det är i min mening inte självklart att dessa gärningar i sig har 

en tillräcklig kapacitet till negativ inverkan på den danska staten för att anses allvarligt 

skada vitala intressen i medborgarskapskonventionens mening.  

En sista poäng ska göras avseende den här aktuella grunden för 

medborgarkapsåterkallelse. Ordalydelsen av artikel 7.1.d medborgarskapskonventionen 

ger vid handen att artikeln avser uppförande som allvarligt skadar konventionsstatens 

intressen. I Tunis Conclusions anges att det aktuella agerandet måste vara oförenligt med 

lojalitetsplikten gentemot medborgarskapsstaten och att detta innebär att artikeln endast 

omfattar uppförande som allvarligt skadar medborgarskapsstatens vitala intressen och 

inte exempelvis intressen hos en stat medborgarskapsstaten har goda relationer till.145 

Hänvisningen till lojalitetsplikten får antas ta sikte på det första ledet av artikel 8.3.a.ii 

1961 års konvention, som anger att uppförandet ska vara oförenligt med personens 

lojalitetsplikt gentemot medborgarskapsstaten. Denna skrivning har inte tagits in i 

medborgarskapskonventionen. Det förhållande att den förklarande rapporten hänvisar till 

artikel 8.3.a.ii utan att undanta det första ledet samt formuleringen ”konventionsstatens” 

vitala intressen talar dock enligt min mening för att begränsningen avseende vilken stats 

intressen som kan beaktas bör gälla även medborgarskapskonventionen.  

Denna begränsning kan ha betydelse mot bakgrund av den internationella prägel 

terrorism kan ha. Exempelvis kan många av de i finansieringslagen och rekryteringslagen 

kriminaliserade gärningarna begås i Sverige med avsikt att begå terroristbrott i utlandet. 

Ett mål från Attunda tingsrätt kan härvid vara belysande. En ung man stod då åtalad för 

brott mot 5 b § rekryteringslagen (så kallad ”terrorresa”) efter att ha gått på ett plan från 

Arlanda mot Syrien via Turkiet i syfte att ansluta sig till en terrorklassad organisation och 

 
 
143 Se Højesterets dom den 8 juni 2016 i mål nr 211/2015. 
144 Højesterets dom den 8 juni 2016 i mål nr 211/2015. 
145 FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 14 f. 
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på plats i Syrien begå särskilt allvarlig brottslighet bestående i terroristbrott.146 Även om 

Sverige kan ha geopolitiska intressen i regionen och av humanitära skäl förstås har ett 

intresse av att människor inte dödas eller skadas i terrorattentat runt om i världen, kan det 

enligt min mening svårligen hävdas att ett av staten Sveriges vitala intressen är att det inte 

begås terroristbrott i främmande stater. Det gäller särskilt med beaktande av att ”vitala 

intressen” enligt Tunis Conslusions innebär en väsentligt högre tröskel än exempelvis 

”nationella intressen”.147 Den gängse meningen av ”konventionsstatens vitala intressen” 

i kombination med uttalandena om att endast medborgarskapsstatens intressen beaktas 

talar istället för att endast terrorhandlingar som är mer direkt riktade mot svenska 

intressen kan omfattas av artikel 7.1.d. Terrorattentat riktade mot medborgarskapsstaten 

kan också enklare jämföras med landsförräderi än vad terrorattentat riktade mot andra 

stater kan. 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det inte är givet under vilka 

förutsättningar medborgarskapskonventionen enligt artikel 7.1.d tillåter återkallelse av 

medborgarskap på grund av terrorism. Artikeln medför begränsningar huvudsakligen i tre 

aspekter. För det första kan terrorism inte föranleda medborgarskapsförlust enbart på den 

grunden att det utgör ett allvarligt brott. Istället krävs att en koppling görs till intressen 

som kan betecknas som vitala för Sverige som stat. Definitionen av terroristbrott enligt 

2 § terroristbrottslagen torde innebära en tillräcklig sådan koppling. För det andra torde 

krävas att dessa intressen är vitala just för Sverige och inte i första hand för en annan stat. 

Detta bör medföra en begränsning av vilka terrorhandlingar som kan föranleda förlust av 

medborgarskap, eftersom det bör krävas att handlingen är riktad mot svenska, och inte 

endast utländska, intressen. Slutligen, och för det tredje, krävs att agerandet i fråga 

allvarligt kan skada de aktuella intressena. Detta bör enligt min mening uppfattas som att 

endast mycket allvarliga gärningar kan föranleda förlust av medborgarskap. Terroristbrott 

enligt 2 § torde nå upp till denna ribba, men det får anses som klart mer tveksamt om alla 

de gärningar som omfattas av finansierings- och rekryteringslagarna uppnår detta högt 

ställda krav.  

 
 
146 Attunda tingsrätts dom den 14 juni 2016 i mål nr B 3019-16. 
147 FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 14 f. 
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3.6 Terrorism som tjänstgöring i en främmande stats försvarsmakt? 

Efter att ha analyserat den ena av de två grunder i medborgarskapskonventionen som 

skulle kunna omfatta terrorism ska nu något sägas om den andra grunden – frivillig 

tjänstgöring i en främmande stats försvarsmakt. Att denna grund över huvud taget 

diskuteras i uppsatsen kan kanske tyckas överraskande då moderna definitioner av 

terrorism sällan tar sikte på handlingar utförda av en stat.148 Det är också så att väpnade 

styrkors verksamhet under väpnad konflikt är undantaget från tillämpningsområdet av 

terroristbrott enligt 2 § terroristbrottslagen.149 Det är dock inte i första hand artikelns 

tillämpning avseende statliga aktörer som här är av intressen. Den stora frågan är istället 

huruvida denna grund kan anses inkludera icke-statliga aktörer såsom rebellgrupper och 

andra beväpnade grupper.  

Den gängse meningen av ”en främmande stats försvarsmakt” torde vara att den 

väpnade gruppen ska vara en del av en stat. Den svenska lydelsen är dock endast en 

översättning och det är istället de engelska och franska versionerna som är rättsligt 

bindande.150 Punkten c i artikel 7.1 lyder då ”voluntary service in a foreign military force” 

respektive ”engagement volontaire dans des forces militaires étrangères”. ”Foreign” och 

”étrangères” kan närmast översättas till utländsk. De officiella språkversionerna 

innehåller alltså ingen uttrycklig hänvisning till en annan stat. Samtidigt torde även 

uttrycken ”foreign military force” och ”forces militaires étrangères” ha en 

allmänspråklig betydelse som ligger nära utländsk statlig armé. 

I den förklarande rapporten till medborgarskapskonventionen anförs att artikel 7.1.c 

”covers voluntary service in any foreign military force irrespective of whether it is part 

of the armed forces of a foreign State”.151 Skrivningen kan tolkas som att bestämmelsen 

är tillämplig oavsett om den väpnade gruppen tillhör en främmande stat eller inte. En 

sådan tolkning skulle innebära att beväpnade icke-statliga aktörer omfattas. Skrivningen 

kan dock också läsas som att bestämmelsen är tillämplig oavsett om den beväpnade 

gruppen tillhör den främmande statens försvarsmakt (armed forces) eller inte. En sådan 

 
 
148 Se exempelvis Europarådets styrkommitté för rättsligt samarbetes rapport s 3 f. 
149 Skäl 11 i Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism. Detta 
rambeslut ligger till grund för den svenska terroristbrottslagen och ska därför beaktas vid tolkningen av 
densamma, se ovan avsnitt 1.5. 
150 Se medborgarskapskonventionen in fine, ”Done at Strasbourg […], in English and in French, both texts 
being equally authentic”. 
151 Europarådets rapport (1997) s 11. 
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läsning innebär att alla de former av militära grupper en stat kan ha omfattas, men 

begränsar tillämpningsområdet till statliga aktörer.  

Vidare anges i den förklarande rapporten att bestämmelsen endast omfattar 

”professional soldiers”.152 Detta skulle kunna tas till intäkt för att icke-statliga aktörer 

inte omfattas eftersom deltagare i rebellgrupper och liknande sällan betecknas som 

professionella soldater. Samtidigt anges i samma stycke att situationen att vara 

professionell soldat skiljer sig från den situation som avses i artikel 21.3.a som tar sikte 

på ”military obligations” för personer med dubbelt medborgarskap. Mot den bakgrunden 

skulle skrivningen om professionella soldater också kunna tolkas som att den endast avser 

att avgränsa bort personer som fullgör militärtjänst i annan egenskap än soldater. Med en 

sådan läsning har skrivningen ingen bäring på huruvida icke-statliga aktörer omfattas 

eller inte. 

1961 års konvention innehåller ingen omedelbar motsvarighet till artikel 7.1.c. En 

närliggande grund är dock artikel 8.3.a.i som tar sikte på en person som ”has, in disregard 

of an express prohibition by the Contracting State, rendered […] services to […] another 

State”. Enligt Tunis Conclusions omfattar denna grund inte icke-statliga aktörer såsom 

beväpnade grupper.153 Det förhållande att artikel 8.3.a.i 1961 års konvention inte omfattar 

icke-statliga aktörer kan dock inte utan vidare tas till intäkt för att inte heller artikel 7.1.c 

medborgarskapskonventionen skulle göra det. Till skillnad från de delar som avser artikel 

7.1.d, görs i de delar av den förklarande rapporten som avser artikel 7.1.c ingen 

hänvisning till 1961 års konvention. Redan på den grunden har material avseende 1961 

års konvention ett betydligt lägre tolkningsvärde avseende artikel 7.1.c. Därutöver har 

författarna bakom medborgarskapskonventionen valt en helt annan formulering än den 

som används i 1961 års konvention. Dels används inte ordet ”State”, dels omfattas inte 

tjänster i allmänhet utan endast militära tjänster. 

Sammanfattningsvis går det inte att av varken ordalydelsen av artikel 7.1.c eller den 

förklarande rapporten dra någon definitiv slutsats kring huruvida icke-statliga aktörer 

omfattas av bestämmelsen. Frågan är ännu oprövad varför någon ytterligare ledning inte 

finns att hämta i praxis.154 Skulle icke-statliga aktörer omfattas torde dock begreppen 

”military force” respektive ”forces militaires” ändå innebära en begränsning av vilka 

 
 
152 Europarådets rapport (1997) s 11. 
153 FN:s flyktingkommissariat, Tunis Conclusions s 14. 
154 Se Mantu 2015 s 78. Till min kännedom har denna fråga inte heller prövats efter år 2015. 
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sådana grupper som skulle kunna täckas, då begreppens gängse innebörd torde kräva en 

viss grad av organisering. Trots denna begränsning skulle möjligheten att återkalla 

medborgarskap på grund av deltagande i väpnad kamp för välorganiserade icke-statliga 

grupper ändå kunna vara betydelsefull. Eftersom sådant deltagande skulle ske utomlands, 

och därmed troligen inte vara direkt riktat mot svenska intressen, skulle artikel 7.1.c 

nämligen kunna täcka en situation som möjligen inte omfattas av artikel 7.1.d.  

Det är dock min uppfattning att formuleringarna ”foreign military force” och 

”forces militaires étrangères”antyder deltagande i en statlig väpnad styrka. Mot den 

bakgrunden anser jag att en ärlig tolkning av artikelns ordalydelse talar för att det inte på 

denna grund är möjligt att återkalla medborgarskap på grund av tjänstgöring i en väpnad 

icke-statlig grupp. För den svenska lagstiftarens del innebär en sådan tolkning att endast 

artikel 7.1.d är relevant för återkallelse av medborgarskap på grund av terrorism. 

3.7 Sammanfattande slutsatser 

Genom 1961 års konvention har Sverige åtagit sig en otvetydig internationell förpliktelse 

att inte återkalla medborgarskap på grund av terrorism om en sådan återkallelse skulle 

leda till att personen blev statslös. En grundläggande förutsättning för en reglering som 

möjliggör medborgarskapsåterkallelse i samband med terrorism är därför att den endast 

kan vara tillämplig på svenska medborgare som också har minst ett annat medborgarskap. 

Det innebär förstås en väsentlig begränsning av tillämpningsområdet. Vissa krav följer 

också av förbudet mot godtyckligt berövande av medborgarskap som i synnerhet kräver 

att lagstiftningen måste vara utformad på ett förutsebart sätt och inte generera 

oproportionerliga beslut. Vidare medför medborgarskapskonventionen begränsningar av 

under vilka förutsättningar ageranden som skulle kunna klassas som terrorism kan leda 

till förlust av medborgarskap. Alla gärningar som på något sätt kan kopplas till terrorism 

kan inte ligga till grund för ett återkallelsebeslut. För att motivera ett sådant beslut torde 

krävas att det rör sig om en allvarlig terroristhandling riktad mot svenska intressen. Mer 

tveksamt är om även deltagande i väpnad kamp för utländska terroristorganisationer 

skulle kunna rättfärdiga återkallelse enligt medborgarskapskonventionen. 

Även om Sveriges folkrättsliga förpliktelser på området alltså inte omöjliggör 

medborgarskapsåterkallelse som reaktion på terrorism medför de vissa begränsningar av 

när så får ske. Den gamla sanningen att regleringen av medborgarskap hör till staternas 

suveräna sfär får alltså tas med en nypa salt. 
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4 Europakonventionen och återkallelse av 

medborgarskap 

4.1 Europakonventionens förhållande till medborgarskap 

Efter att ha analyserat innebörden av Sveriges folkrättsliga förpliktelser, inte minst i form 

av medborgarskapskonventionen, ska fokus nu flyttas till ett annat av Europarådets 

traktat: Europakonventionen.  

Till skillnad från många andra människorättsinstrument, såsom FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna, Arabiska stadgan om de mänskliga 

rättigheterna155 och Amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna156, 

innehåller Europakonventionen ingen uttrycklig rätt till medborgarskap. Det har gjorts 

försök att införa en rätt till medborgarskap genom ett tilläggsprotokoll till 

Europakonventionen, men staterna motsatte sig förslaget som istället mynnande ut i 

medborgarskapskonventionen.157 Någon rättighet till medborgarskap som sådant kan inte 

heller tolkas in i Europakonventionen, vilket gång på gång slagits fast av Europa-

domstolen.158 Denna inställning har kritiserats av vissa av Europadomstolens domare som 

vill se en autonom konventionsrättighet till medborgarskap, men något sådant har ännu 

inte fått fäste i praxis.159 

Det förhållande att Europakonventionen inte innehåller någon autonom rätt till 

medborgarskap innebär dock inte att konventionen saknar betydelse för medborgarskaps-

frågor. Europadomstolen har hanterat en mängd medborgarskapsrelaterade klagomål 

avseende den rätt till respekt för privat- och familjeliv som skyddas av artikel 8. Flera av 

dessa klagomål har specifikt rört återkallelse av medborgarskap, varför en stor del av 

kapitlet kommer att ägnas åt Europadomstolens praxis på det området. Beslut avseende 

 
 
155 Arabiska stadgan om de mänskliga rättigheterna, Kairo den 15 september 1994. 
156 Amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna, San José den 22 november 1969. 
157 Ersbøll s 252 f. 
158 Se bland annat Genovese mot Malta, dom av den 11 oktober 2011 i mål nr 53124/09, Karassev mot 
Finland, beslut av den 12 januari 1999 i mål nr 31414/96 och Savoia och Bounegru mot Italien, beslut av 
den 11 juli 2005 i mål nr 8407/05. 
159 Se domare Pinto de Albuquerques skiljaktiga mening i Ramadan mot Malta, dom av den 21 juni 2016 i 
mål nr 76136/12. 
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medborgarskap skulle också kunna aktualisera en mängd processuella rättigheter, såsom 

rätten till effektivt rättsmedel enligt artikel 13 eller principen om ne bis in idem i artikel 4 

tilläggsprotokoll 7. Eftersom processuella krav i princip faller utanför ramen för 

uppsatsen kommer dessa rättigheter dock inte att diskuteras närmare. Detsamma kan 

sägas om diskrimineringsförbudet i artikel 14.  Däremot skulle såväl tortyrförbudet i 

artikel 3 som förbudet mot utvisning av egna medborgare i artikel 3 tilläggsprotokoll 4 

kunna aktualisera aspekter av medborgarskapet som faller inom ramen för uppsatsen. 

Båda dessa artiklar kommer därför att kommenteras.  

Här är det dock på sin plats att göra ett klargörande avseende förhållandet mellan 

återkallelse av medborgarskap och utvisning. Även om det ofta kan finnas en funktionell 

koppling mellan att återkalla medborgarskap och att besluta om utvisning är detta två 

skilda rättsliga åtgärder. Frågor om utvisning behandlas därför inte i uppsatsen utom i de 

fall detta är av direkt betydelse för möjligheten att återkalla medborgarskap. Den 

omfattande praxis som finns kring betydelsen av artikel 3 och artikel 8 vid utvisning 

kommer mot den bakgrunden inte att diskuteras. Den analys som i det följande kommer 

att göras fokuserar istället på beslutet att återkalla medborgarskap. 

Inledningsvis ska något sägas om tortyrförbudet i artikel 3. Därefter görs en 

grundlig analys av Europadomstolens praxis kring medborgarskapsåterkallelse i 

förhållande till artikel 8 följt av en kortare diskussion kring förbudet mot utvisning av 

egna medborgare i artikel 3 tilläggsprotokoll 4. Kapitlet avslutas med några samman-

fattande slutsatser. 

4.2 Artikel 3 och återkallelse av medborgarskap 

Europakonventionens artikel 3 innebär ett absolut förbud mot tortyr eller omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning. För att en viss åtgärd ska anses falla under 

artikel 3 krävs att den uppnår en viss svårhetsgrad (a minimum level of severity).160 

Eftersom inga undantag från förbudet är tillåtna har det stor betydelse hur 

tillämpningsområdet definieras. Europadomstolens avgörande i East African Asians mot 

Förenade kungariket161 innebär att lagstiftning som gör skillnad mellan olika kategorier 

av medborgare på grund av deras etniska ursprung kan utgöra förnedrande behandling i 

 
 
160 Irland mot Förenade kungariket, dom av den 18 januari 1978 i mål nr 5310/71, p 162. 
161  East African Asians mot Förenade kungariket, 14 december 1973 i mål nr 4403/70 m fl.  
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strid med artikel 3. Utanför området för etnisk diskriminering finns det också i litteraturen 

de som menar att åtgärder som leder till statslöshet eller som står i strid med det 

folkrättsliga förbudet mot att godtyckligt frånta någon medborgarskap skulle kunna 

utgöra åtminstone förnedrande behandling.162 Än så länge har dock Europadomstolen inte 

accepterat något fall avseende statslöshet eller återkallelse av medborgarskap under 

artikel 3.163 Det är därför osannolikt att ett beslut om återkallelse av medborgarskap i 

samband med terrorism enligt en ny svensk lagstiftning skulle komma i konflikt med 

artikel 3. 

4.3 Medborgarskapet under artikel 8: en introduktion 

Artikel 8 är tveklöst den artikel som genererat mest praxis kring frågor om 

medborgarskap, inklusive berövande av medborgarskap.164 Artikelns relevans för 

medborgarskapsfrågor har emellertid inte varit självklar och klagomål avseende förlust 

av medborgarskap avvisades länge konsekvent av Europadomstolen.165 I slutet av 90-talet 

kom dock målet Karassev mot Finland166 där domstolen öppnade för att beslut om att 

neka någon att förvärva medborgarskap skulle kunna väcka frågor under artikel 8 på 

grund av den påverkan ett sådant beslut kan ha på den enskildes privatliv.167 Drygt tio år 

senare kom avgörandet Genovese mot Malta168 där Europadomstolen fastslog att 

tillämpningen av den maltesiska lagstiftningen om medborgarskapsförvärv faktiskt hade 

en sådan påverkan på klagandens sociala identitet att den föll inom tillämpningsområdet 

för artikel 8. 169 Nästa viktiga avgörande kom 2016 i Ramadan mot Malta170 där de 

principer som i Karassev och Genovese utvecklats avseende förvärv av medborgarskap 

tillämpades även på förlust av medborgarskap. Europadomstolen fastslog då att ett beslut 

om återkallande av medborgarskap på grund av dess påverkan på den enskildes privatliv 

kan väcka frågor (raise an issue) under artikel 8.171  

 
 
162 Avseende statslöshet, se Lambert. Avseende det folkrättsliga förbudet, se Mantu 2015 s 98. 
163 Mantu 2015 s 98. Till min kännedom har Europadomstolen inte efter 2015 accepterat något sådant fall. 
164 Angående artikel 8:s betydelse för återkallelse av medborgarskap, se Europarådet, Fact  
Sheet – Deprivation of citizenship. 
165 Se Ramadan mot Malta p 84. 
166 Karassev mot Finland, beslut av den 12 januari 1999 i mål nr 31414/96. 
167 Karassev mot Finland s 10 – 11.  
168 Genovese mot Malta, dom av den 11 oktober 2011 i mål nr 53124/09. 
169 Genovese mot Malta p 33. 
170 Ramadan mot Malta, dom av den 21 juni 2016 i mål nr 76136/12. 
171 Ramadan mot Malta p 85. 
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Europadomstolen har alltså genom sin praxis under de senaste två årtiondena stegvis 

byggt upp medborgarskapets betydelse inom ramen för artikel 8. Efter Ramadan har 

Europadomstolen i flera andra mål bekräftat och utvecklat principen att återkallande av 

medborgarskap kan strida mot artikel 8 – så har skett i K2 mot Förenade kungariket172 

(2017), Alpeyeva och Dzhalagoniya mot Ryssland173 (2018) och Said Abdul Salam 

Mubarak mot Danmark174 (2019). Den praxis som finns kring medborgarskaps-

återkallelse har alltså generats under de senaste fyra åren varför detta får betraktas som 

ett rättsområde under utveckling. 

Eftersom de krav Europadomstolen ställt upp i Ramadan, K2, Alpeyeva och Said är 

avgörande för frågan huruvida en återkallelse av medborgarskap är förenlig med artikel 

8 är denna praxis givetvis av stor relevans för uppsatsen. Bakgrunden till och utgången i 

dessa fyra fall ska därför kort redovisas, innan den metod Europadomstolen använder sig 

av för att bedöma huruvida en återkallelse utgör en kränkning av artikel 8 identifieras. 

I Ramadan hade klaganden förvärvat maltesiskt medborgarskap genom äktenskap 

med en maltesisk medborgare. Hans medborgarskap återkallades senare till följd av en 

dom som fastslog att hans enda skäl till att ingå äktenskapet hade varit att förvärva 

maltesiskt medborgarskap. Europadomstolen fann att detta inte utgjorde en kränkning av 

artikel 8.175 

K2 och Said är av stort intresse för uppsatsen, eftersom de båda avser återkallelse 

av medborgarskap till följd av (misstänkta) terrorrelaterade gärningar. Klaganden i K2 är 

en brittisk man av sudanesiskt ursprung vars identitet är sekretessbelagd.176 Klaganden 

lämnade Storbritannien 2009 och reste då enligt egen utsago direkt till Sudan.177 Enligt 

den brittiska säkerhetstjänsten reste han dock först tillsammans med ”två extremister” till 

Somalia där han deltog i terrorrelaterade aktiviteter kopplade till en jihadistisk 

terrorgrupp.178 Mannen berövades sitt brittiska medborgarskap i enlighet med brittisk 

lagstiftning på den grunden att en återkallelse skulle vara ”conducive to the public 

 
 
172 K2 mot Förenade kungariket, beslut av den 7 februari 2017 i mål nr 42387/13. 
173 Alpeyeva och Dzhalagoniya mot Ryssland, dom av den 12 juni 2018 i mål nr 7549/09 och 33330/11. 
174 Said Abdul Salam Mubarak mot Danmark, beslut av den 22 januari 2019 i mål nr 74411/16. 
175 Ramadan mot Malta p 10, 18, 24 och 95. 
176 K2 mot Förenade kungariket p 1 – 4. 
177 K2 mot Förenade kungariket p 5. 
178 K2 mot Förenade kungariket p 5. 
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good”.179 Said handlar om fallet med den dansk-marockanske Said Mansour180 som 

diskuterats i avsnitt 3.5. Hans medborgarskap återkallades till följd av att han dömdes för 

att ha främjat terrorism genom att propagera för en terrororganisation genom inlägg på 

Facebook, e-postmeddelanden samt tre böcker som han medverkat till att ge ut.181 I både 

K2 och Said avvisades klagandenas talan som uppenbart ogrundad.182 I det 

sammanhanget ska dock nämnas att talan i båda fallen avvisades efter en förhållandevis 

ingående sakprövning. Begreppet ”uppenbart ogrundad” kan då framstå som något 

missvisande och för mycket vikt ska inte läggas vid ordet ”uppenbart”.183 

Alpeyeva rör två före detta sovjetiska medborgare vars ryska pass ogiltigförklarades 

på grund av administrativa oegentligheter i samband med utfärdandet.184 De ryska 

myndigheterna intog därvid hållningen att klagandena aldrig förvärvat ryskt 

medborgarskap och de blev därför statslösa under ett antal år innan de sedan tillerkändes 

ryskt medborgarskap.185 Klagandenas situation var en del av ett utbrett problem i 

Ryssland, där omkring 80 000 pass ogiltigförklarades på ett liknande sätt.186 Domstolen 

noterade att klagandenas situation inte formellt sett rörde återkallelse av medborgarskap 

men fann att de principer som kommer till uttryck i Ramadan ändå var tillämpliga.187 

Med tillämpning av de principerna fann Europadomstolen att det skett en kränkning av 

artikel 8.188 

Av denna genomgång kan alltså konstateras att domstolen fann en kränkning i 

Alpeyeva, men inte i Ramadan, K2 och Said. Frågan är då vilken metod domstolen 

använder sig av för att bedöma huruvida en återkallelse utgör en kränkning av artikel 8. 

Prövningen uttrycks tydligt i K2, där Europadomstolen fastslår att ”[i]n 

determining whether a revocation of citizenship is in breach of Article 8, the Court has 

addressed two separate issues: whether the revocation was arbitrary; and what the 

consequences of revocation were for the applicant”.189 Domstolen har alltså att ta 

 
 
179 K2 mot Förenade kungariket p 6. 
180 Mannen kallas i den danska processen för Said Mansour och i Europadomstolen för Mansour Said Abdul 
Salam Mubarak. Jag kommer att använda mig av namnet från den danska processen, Said Mansour. 
181 Said Abdul Salam Mubarak mot Danmark p 12, 15 och 19. 
182 K2 mot Förenade kungariket p 64, Said Abdul Salam Mubarak mot Danmark p 71. 
183 Jämför Cameron 2018 s 68. 
184 Alpeyeva och Dzhalagoniya mot Ryssland p 11 – 12, 40 – 45. 
185 Alpeyeva och Dzhalagoniya mot Ryssland p 112 och 125. 
186 Alpeyeva och Dzhalagoniya mot Ryssland p 123. 
187 Alpeyeva och Dzhalagoniya mot Ryssland p 110. 
188 Alpeyeva och Dzhalagoniya mot Ryssland p 127. 
189 K2 mot Förenade kungariket p 49. 
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ställning till dels om återkallelsen är godtycklig, dels vilka konsekvenser återkallelsen får 

för den enskilde. 

Ordvalet ”breach” (kränkning) indikerar att för det fall domstolen finner att 

återkallelsen är godtycklig alternativt att konsekvenserna för den enskilde är allt för 

långtgående utgör återkallelsebeslutet en kränkning av artikel 8. Metoden syftar alltså till 

att pröva just förekomsten av en kränkning, inte endast huruvida beslutet utgör en 

inskränkning (som eventuellt skulle kunna rättfärdigas). Att så är fallet framgår också av 

Alpeyeva där domstolen, redan utifrån slutsatserna att de ryska myndigheternas beslut 

medförde sådana konsekvenser att de utgjorde en inskränkning samt att denna 

inskränkning var godtycklig, konstaterade att det förelåg en kränkning av artikel 8.190 

Metoden för att bedöma ett återkallande av medborgarskap skiljer sig alltså något 

från den gängse metoden för prövning av artikel 8. Normalt sett bedöms först huruvida 

åtgärden utgör en inskränkning av rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt 

artikel 8.1, varefter det prövas om inskränkningen kan rättfärdigas enligt artikel 8.2 som 

kräver att inskränkningen har stöd i lag, syftar till att uppnå ett av de uppräknade legitima 

ändamålen samt är nödvändig i ett demokratiskt samhälle.191 I praktiken torde dock de 

faktorer som kommer till uttryck i artikel 8.2 vägas in i bedömningen av godtycke 

respektive konsekvenser för den enskilde, varför metodskillnaden inte ska överdrivas.192 

Sammanfattningsvis måste alltså den svenska lagstiftaren tillse att en eventuell 

svensk lagstiftning om återkallelse av medborgarskap i samband med terrorism inte 

medför godtyckliga beslut eller beslut som får allt för långtgående konsekvenser för den 

enskilde. I de följande två avsnitten kommer innebörden av godtycke respektive 

konsekvenser för den enskilde att analyseras med ledning av Europadomstolens praxis i 

Ramadan, K2, Alpeyeva och Said. 

4.4 Artikel 8 och godtycklig återkallelse av medborgarskap 

Vid bedömningen av om ett beslut om återkallelse av medborgarskap gjorts på ett 

godtyckligt sätt tar Europadomstolen hänsyn till tre faktorer – för det första, huruvida 

beslutet hade stöd i lag (in accordance with the law), för det andra, huruvida beslutet 

 
 
190 Alpeyeva och Dzhalagoniya mot Ryssland p 127. 
191 Se exempelvis Leander mot Sverige, dom av den 26 mars 1987 i mål nr 9248/81. 
192 Se nedan avsnitt 4.4 och 4.5. 
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omgärdades av nödvändiga processuella garantier (neccessary procedural safeguards) 

och för det tredje, huruvida myndigheterna agerade aktsamt och skyndsamt (diligently 

and swiftly).193 

Bedömningen av godtycke tar alltså i princip uteslutande sikte på beslutsprocessen 

medan faktorer som exempelvis statslöshet och proportionalitet inte beaktas. Det rör sig 

därmed om ett godtycklighetsbegrepp som är autonomt från det som används i artikel 15 

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. 

Vad gäller det första kriteriet, stöd i lag, kan konstateras att det inte har vållat 

svarandestaten problem i något av de fyra fall som här undersöks.194 I K2 konstaterade 

domstolen att klaganden inte invänt mot varken lagens förutsebarhet eller kvalitet, vilket 

bör kunna tas till intäkt för att det är faktorer som i och för sig kan beaktas.195 Att dessa 

faktorer skulle beaktas får också starkt stöd av Europadomstolens fasta praxis avseende 

kravet på lagstöd. Lagkravet i artikel 8 innebär inte bara att den aktuella åtgärden ska vara 

förenlig med den nationella rätten utan ställer även krav på lagstiftningens materiella 

kvalitet.196 I synnerhet måste den nationella rätten vara tillräckligt tydlig, förutsebar och 

tillgänglig.197 Det finns inget skäl att tro att innebörden av lagkravet vid medborgarskaps-

återkallelse skulle skilja sig åt från vad som annars gäller för artikel 8. 

Det andra kriteriet, nödvändiga processuella garantier, var föremål för en relativt 

ingående prövning i K2. Med hänsyn till att processuella garantier i princip faller utanför 

ramen för uppsatsen ska det kriteriet bara kort kommenteras. Europadomstolen godtog i 

K2 ett system med domstolsprövning i en särskild migrationsdomstol (SIAC) där hemlig 

bevisning används i mycket stor omfattning, med hänsyn bland annat till att ”the nature 

of the case was broadly known to the applicant”.198 Även en förhållandevis beskuren 

tillgång till domstolsprövning bör alltså vara tillräcklig för att tillgodose kravet på 

processuella garantier. 

Då återstår det tredje och sista kriteriet, kravet på aktsamhet och skyndsamhet, 

vilket i praxis bedömts på olika sätt. I Alpeyeva fann domstolen att myndigheterna inte 

 
 
193 K2 mot Förenade kungariket p 50. 
194 Se Ramadan mot Malta p 86, K2 mot Förenade kungariket p 52, Alpeyeva och Dzhalagoniya mot 
Ryssland p 117 och Said Abdul Salam Mubarak mot Danmark p 64. 
195 K2 mot Förenade kungariket p 52. 
196 Se exempelvis Halford mot Förenade kungariket, dom av den 25 juni 1997 i mål nr 20605/92, p 49. 
197 Se exempelvis Silver m fl mot Förenade kungariket, dom av den 25 mars 1983 i mål nr 5947/72 m fl,  
p 87 – 88. 
198 K2 mot Förenade kungariket p 55. 
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hade agerat tillräckligt aktsamt (diligently) då staten blev uppmärksammad på det 

storskaliga problemet med passåterkallelse för före detta sovjetiska medborgare 2007 

men dröjde till 2013 med att komma med en generell lösning på problemet.199 Det bör 

noteras att domstolen i Alpeyeva inte kritiserar att den åtgärd som likställs med 

återkallelse av medborgarskap inte skedde med tillräcklig skyndsamhet och aktsamhet, 

utan istället att den åtgärd som läkte medborgarskapsförlusten dröjde för länge. 

Annorlunda förhåller det sig i Ramadan, där klaganden 2006 informerades om att hans 

medborgarskap skulle återkallas på grundval av en dom från 1998.200 Europadomstolen 

konstaterade inledningsvis att det kunde ifrågasättas huruvida de maltesiska 

myndigheterna agerade aktsamt och skyndsamt.201 Den noterade dock sedan att 

fördröjningen inte varit till nackdel för klaganden som under tiden fortsatt att dra fördel 

av medborgarskapet varför återkallelsen inte kunde anses godtycklig på den grunden.202 

Det förhållande att lång tid förflutit mellan det handlande som ligger till grund för en 

återkallelse av medborgarskap och beslutet därom tycks alltså i sig inte utgöra något 

hinder så länge beslutet baserats på en legitim grund såsom bedrägligt förfarande. Det 

framstår dock i min mening som något tveksamt att fästa avgörande vikt vid att den 

enskilde fortsätter att ”dra nytta” av situationen, då en så grundläggande status som 

medborgarskap inte rimligtvis bör påverkas av händelser som ligger långt tillbaka i tiden 

och som inte tidigare har föranlett någon reaktion från myndigheterna. 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att Europakonventionens krav på att 

återkallelse av medborgarskap inte ska vara godtycklig innebär att beslutet måste ha stöd 

i lag, tillgodose vissa processuella garantier och fattas på ett skyndsamt och aktsamt sätt. 

Kravet på lagstöd innebär särskilt att en eventuell svensk reglering om återkallelse av 

medborgarskap på grund av terrorism måste utformas på ett tydligt och förutsebart sätt. 

Vidare får kravet på skyndsamhet betraktas som lågt ställt mot bakgrund av att 

Europadomstolen i Ramadan godtagit en medborgarskapsåterkallelse till följd av en dom 

som avkunnats åtta år tidigare. Sammantaget bör de krav som Europakonventionen ställer 

i fråga om godtycke inte medföra någon större begräsning av möjligheten till svensk 

lagstiftning på området. 

 
 
199 Alpeyeva och Dzhalagoniya mot Ryssland p 126. 
200 Ramadan mot Malta p 14 och 18. 
201 Ramadan mot Malta p 88. 
202 Ramadan mot Malta p 88 – 89. 
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4.5 Artikel 8 och konsekvenserna av återkallat medborgarskap för den 

enskilde 

Utöver beslutets eventuella godtycke är alltså beslutets konsekvenser för den enskilde det 

andra kriterium domstolen tar hänsyn till. För att illustrera hur kriteriet tillämpas kommer 

i det följande att redogöras för hur domstolen beskrivit och klassificerat konsekvenserna 

för den enskilde i Ramadan, K2, Alpeyeva och Said. Därefter kommer domstolens 

tillämpning att granskas kritiskt utifrån den övergripande kontexten i respektive fall och 

några slutsatser kommer att dras om vilka krav som följer av kriteriet. 

I Ramadan noterade domstolen att klaganden inte hotades av utvisning, att hans 

barn behöll sina maltesiska medborgarskap, att klaganden fortsatte att bo och driva 

företag på Malta, att han verkade ha möjlighet att ansöka om diverse uppehållstillstånd 

samt att han visserligen verkade ha blivit statslös, men att han inte lämnat in viss typ av 

bevisning kring detta samt inte lämnat in någon bevisning avseende möjligheten att 

återförvärva sitt tidigare egyptiska medborgarskap. Domstolen fann inte att 

konsekvenserna för klaganden var sådana att beslutet om medborgarskapsåterkallelse 

utgjorde en kränkning av artikel 8.203 

I K2 noterade domstolen att klaganden inte hade blivit statslös då han hade ett 

sudanesiskt pass, att han frivilligt hade lämnat Storbritannien innan beslutet om 

återkallelse, att klaganden inte hade visat att hans fru och minderåriga barn bodde kvar i 

Storbritannien samt att såväl hans fru och barn som hans ursprungsfamilj kunde komma 

till Sudan. I ljuset av de omständigheterna fann domstolen att klagan var uppenbart 

ogrundad.204 

I Alpeyeva noterade domstolen att de beslut som medförde att klagandenas pass 

ogiltigförklarades fick till konsekvens att klagandena förlorade alla former av rättslig 

status, att de blev statslösa och att de lämnades utan några giltiga identitetshandlingar. 

Vidare noterade domstolen att ryska invånare måste visa identitetshandlingar ovanligt 

ofta, exempelvis för att kunna söka arbete och motta medicinsk vård. Domstolen fann 

därmed att besluten hade betydande konsekvenser för klagandenas vardagsliv och därför 

 
 
203 Ramadan mot Malta p 90 – 95. 
204 K2 mot Förenade kungariket p 62 – 64. 



 

 

44 

utgjorde en inskränkning av artikel 8. Då inskränkningen fanns vara godtycklig förelåg 

en kränkning av artikel 8.205 

I Said noterade domstolen inledningsvis att klaganden inte blivit statslös. Därefter 

redogjorde Europadomstolen för den avvägning som gjorts av den nationella domstolen 

och lyfte särskilt fram att klaganden var född och uppvuxen i Marocko, att han kommit 

till Danmark som 24-åring, att han bott i Danmark i 32 år, att han pratade arabiska och 

viss danska, att han saknade permanent anknytning till den danska arbetsmarknaden och 

hade mottagit sociala förmåner sedan 1994, att han hade fyra vuxna barn samt att han var 

gift med en dansk medborgare av marockansk härkomst som 2015 fött deras 

gemensamma dotter. Europadomstolen konstaterade att den var tillfredsställd med att den 

nationella domstolens bedömning var adekvat och tillräcklig samt fann en rättvis balans 

mellan klagandens och samhällets motstående intressen.206 

När vi nu känner till vilka faktorer domstolen lyft fram och uttryckligen tagit 

ställning till i bedömningen av konsekvenserna för den enskilde, kan det vara intressant 

att fundera över vilka faktorer domstolen inte nämner. Det är i såväl K2 som Said slående 

att domstolen inte tar upp det förhållande att klagandena genom förlusten av 

medborgarskap förlorar sitt skydd mot utvisning och i båda fallen rent faktiskt är föremål 

för åtgärder207 som innebär att de kommer att behöva lämna sitt tidigare med-

borgarskapsland. Det är dock tydligt att det är en underförstådd premiss för bedömningen 

eftersom domstolen tar upp faktorer som i någon mån kan lindra konsekvenserna av 

separationen, exempelvis att familjemedlemmar kan komma på besök i ett annat land. 

Vidare är det intressant att domstolen, förutom i viss mån i Said, inte uttryckligen 

gör någon proportionalitetsbedömning mellan å ena sidan konsekvenserna för den 

enskilde och å andra sidan det ändamål staten söker uppnå. Frågan är då om 

proportionalitet ändå spelar en roll i bedömningen. En jämförelse mellan å ena sidan 

Alpeyeva, där en kränkning förelåg, och å andra sidan Ramadan och K2, där ingen 

kränkning förelåg, kan vara illustrerande. De konsekvenser som är för handen i Alpeyeva 

är statslöshet samt försvårat vardagsliv på grund av avsaknad av identitetshandlingar. 

Statslöshet är givetvis en mycket allvarlig konsekvens som Europadomstolen med rätta 

tar på stort allvar i Alpeyeva. Det som däremot är uppseendeväckande är att statslöshet 

 
 
205 Alpeyeva och Dzhalagoniya mot Ryssland p 111 – 115, 126 – 127. 
206 Said Abdul Salam Mubarak mot Danmark p 69 – 71. 
207 Så kallad exklusion (K2) respektive utvisning (Said). 
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inte alls ges samma tyngd i Ramadan. I det fallet blir klaganden också statslös, men 

domstolen understryker då istället att det förhållande att en individ avsagt sig sitt 

medborgarskap i en stat inte innebär att en annan stat är skyldig att ta emot personen.208 

Vidare kan det, utan att förringa de genuina svårigheter klagandena i Alpeyeva upplevde, 

ifrågasättas om avsaknad av identitetshandlingar är en mer långtgående konsekvens än 

exempelvis risken för utvisning till en annan kontinent och separation från 

familjemedlemmar. 

Genom att på det sätt som gjorts i detta avsnitt ställa konsekvenserna för den 

enskilde i de olika fallen mot varandra blir det tydligt att domstolen ramar in situationen 

på olika sätt i å ena sidan Alpeyeva och å andra sidan Ramdan, K2 och Said. Jag menar 

att förklaringen till de olika inramningarna och därmed de olika utgångarna är en outtalad 

proportionalitetsbedömning. 

En del i den proportionalitetsbedömningen utgörs i min mening av klagandens egen 

roll i den situation som klagas över. I Alpeyeva var klagandena helt utan egen förskyllan 

till sin medborgarskapsförlust, vilket betonas av Europadomstolen.209 Annorlunda 

förhåller det sig i Ramadan, K2 och Said där klagandenas medborgarskap återkallades på 

grund av klagandenas eget agerande före förvärvet i form av bedrägligt förfarande 

(Ramadan) respektive efter förvärvet i form av deltagande i terrorrelaterade aktiviteter 

(K2 och Said). I både Ramadan och Said hänvisar domstolen uttryckligen till att de 

konsekvenser som klagas på till stor del är ett resultat av klagandens egna beslut.210 I 

ljuset av de uttalandena bör den omständigheten att klaganden frivilligt gjort sig skyldig 

till terrorism medföra en förhöjd ribba för när ett beslut om återkallelse av medborgarskap 

kan anses oproportionerligt och därmed stå i strid med artikel 8. 

En annan del av proportionalitetsbedömningen bör vara karaktären av det ändamål 

staten söker uppnå genom att återkalla medborgarskapet. Det ändamål den ryska staten 

eftersträvade i Alpeyeva kan närmast beskrivas som upprätthållande av den administrativa 

proceduren för att bevilja medborgarskap, vilket måste betecknas som ett förhållandevis 

lätt vägande intresse. Det ska jämföras med K2 och Said där de brittiska och danska 

staternas ändamål får anses ha varit att motverka terrorism. Europadomstolen har 

upprepade gånger understrukit de oerhörda svårigheter staterna möter i att skydda sin 

 
 
208 Ramadan mot Malta p 92. 
209 Alpeyeva och Dzhalagoniya mot Ryssland p 124. 
210 Ramadan mot Malta p 89, Said Abdul Salam Mubarak mot Danmark p 67. 
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befolkning mot hotet från terrorism och bekräftat att bekämpande av terrorism är en del 

av det legitima ändamålet att skydda nationell säkerhet.211 När det gäller frågor om 

nationell säkerhet har Europadomstolen tillerkänt staterna ett brett skönsmässigt utrymme 

(margin of apprecitaion) att själva välja de metoder de anser lämpligast.212 Att domstolen 

ansett sig ha anledning att agera med sådan återhållsamhet skulle kunna förklaras av att 

nationell säkerhet är ett särskilt känsligt område där staterna är mycket ovilliga att 

överlåta beslutandemakt.213 Mot bakgrund av den återhållsamhet som domstolen alltså 

annars visar avseende staternas åtgärder för att skydda sin nationella säkerhet är det min 

uppfattning att säkerhetskontexten är en del av förklaringen till att utgången i K2 och Said 

blev annorlunda än i Alpeyeva, även om detta inte uttryckligen nämns. Med hänsyn till 

att den svenska lagstiftning som diskuteras i uppsatsen kretsar kring just terrorism bör 

domstolens återhållsamhet i frågor om nationell säkerhet därför ge den svenska 

lagstiftaren ett inte obetydligt handlingsutrymme. 

Analysen av artikel 8 och konsekvenserna av återkallat medborgarskap för den 

enskilde ska avslutas med några sista kommentarer. Det kan konstateras att domstolen 

hittills inte har funnit att en återkallelse av medborgarskap i samband med terrorism har 

fått så allvarliga konsekvenser för den enskilde att beslutet utgjort en kränkning av 

artikel 8. Eftersom de konsekvenser Europadomstolen har tagit ställning till är för-

hållandevis långtgående kan slutsatsen dras att ribban för när en återkallelse skulle vara 

otillåten ligger högt. En del av förklaringen till det bör i terrorism-fallen vara å ena sidan 

den enskildes egen förskyllan och å andra sidan den underliggande kontexten av nationell 

säkerhet. Det torde dock finns någon bortre gräns där konsekvenserna för den enskildes 

privat- och familjeliv är så förödande att beslutet inte kan rättfärdigas. Det skulle till 

exempel kunna röra sig om en situation där den enskilde blir statslös, saknar anknytning 

till någon annan stat och har mycket starka band till medborgarskapsstaten i form av bland 

annat minderåriga barn. För att leva upp till Europakonventionens krav bör den nationella 

lagstiftningen därför utformas på ett sådant sätt att individuella omständigheter kan 

beaktas. Den svenska lagstiftaren skulle därvid kunna hämta inspiration från den danska 

 
 
211 Avseende staternas svårigheter i att bemöta hotet från terrorism, se bland annat Saadi mot Italien, dom 
(stora kammaren) av den 28 februari 2008 i mål nr 37201/06, p 137. Avseende bekämpning av terrorism 
som ett legitimt ändamål, se bland annat Zana mot Turkiet, dom (stora kammaren) av den 25 november 
1997 i mål nr 18954/91, p 50. 
212 Se Leander mot Sverige p 59. 
213 Jämför exempelvis Cameron 2000 s 8, 62. 
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regleringen, då Danmark har ett liknande rättssystem och den aktuella lagstiftningen 

åtminstone i Said Mansour-fallet genererade ett beslut som levde upp till 

Europakonventionens krav. Härvid ska dock poängteras att Europadomstolen enbart 

prövat förenligheten med Europakonventionen, och inte med medborgarskaps-

konventionen. Beslutet i Said är alltså ingen garanti för att den danska regleringen är i 

linje med Danmarks, och Sveriges, folkrättsliga förpliktelser. 

4.6 Förbudet mot utvisning av medborgare 

Trots att artikel 8 alltså är den artikel som framförallt tillämpas vid frågor om 

medborgarskapsåterkallelse, är artikel 3 tilläggsprotokoll 4 den enda artikel som 

uttryckligen hänvisar till medborgarskap. Enligt denna artikel får ingen utvisas från den 

stat han eller hon är medborgare i, vare sig genom kollektiva eller individuella åtgärder.214 

Artikeln förbjuder alltså utvisning av egna medborgare. Däremot säger 

ordalydelsen ingenting om förfarandet att först ta ifrån någon medborgarskapet för att 

sedan utvisa den före detta medborgaren. Som tidigare antytts i uppsatsen är det inte 

otroligt att åtminstone ett delsyfte med en eventuell svensk lagstiftning om återkallelse 

av medborgarskap i samband med terrorism skulle vara att möjliggöra utvisning av de 

berörda personerna.215 Det är därför av betydelse huruvida detta förfarande är förenligt 

med artikel 3 tilläggsprotokoll 4. 

Frågan diskuterades i samband med tilläggsprotokollets tillkomst. Kommittén 

föreslog då ett tillägg till artikel 3 som föreskrev att konventionsstaterna var förbjudna att 

beröva någon medborgarskapet i syfte att utvisa vederbörande.216 Förslaget avströks dock 

eftersom frågan om legitimiteten av staternas åtgärder för medborgarskapsåterkallelse 

bedömdes vara för känslig.217 Det förhållande att ett förbud mot medborgarskaps-

återkallelse i utvisningssyfte alltså uttryckligen valdes bort vid tilläggsprotokollets 

tillkomst skulle kunna tas till intäkt för att ett sådant förfarande är tillåtet. 

Europakonventionen är dock ett levande dokument som ska tolkas i ljuset av dagens 

 
 
214 Sverige har ratificerat tilläggsprotokoll 4, SÖ 1964:11. 
215 Se ovan avsnitt 1.1 och 3.2. 
216 Europarådets rapport (1963) s 9. 
217 Europarådets rapport (1963) s 9. 
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förhållanden, varför avgörande vikt inte kan fästas enbart vid förarbetena.218 Även 

Europadomstolens senare praxis bör beaktas.  

Inledningsvis kan det noteras att det nära sambandet mellan återkallelsen av 

klagandenas medborgarskap och deras förvisning från landet inte föranledde någon 

kommentar från Europadomstolen i varken K2 eller Said. Klagandena hade dock inte 

åberopat artikel 3 tilläggsprotokoll 4 varför någon prövning i förhållande till den artikeln 

inte skedde.219 K2 och Said bör därför inte tillmätas någon större betydelse i detta 

sammanhang.  

Artikel 3 tilläggsprotokoll 4 åberopades däremot av klagandena i Slivenko m fl mot 

Lettland220. Europadomstolen fann då att frågan huruvida en person i artikelns 

bemärkelse är medborgare i en stat i princip ska bedömas på grundval av den nationella 

rätten.221 Uttalandet antyder att det är upp till konventionsstaterna att besluta om vilka 

som är deras medborgare och att artikeln inte innehåller något autonomt medborgar-

begrepp. Det skulle tala för att personer som berövats sitt medborgarskap och därmed inte 

längre är medborgare enligt den nationella rätten inte omfattas av artikeln. 

En sådan tolkning emotsägs dock av det senare avgörandet Naumov mot 

Albanien222. De nationella myndigheterna hade i det fallet berövat klaganden hans 

albanska medborgarskap och därefter fattat beslut om utvisning.223 Avseende detta 

förhållande uttalade Europadomstolen att återkallelse av medborgarskap följt av 

utvisning i vissa fall skulle kunna väcka problem (may raise potential problems) i 

förhållande till artikel 3 tilläggsprotokoll 4.224 Klagan avvisades dock som uppenbart 

ogrundad då utvisningsbeslutet aldrig verkställts.225 Trots det öppnar Naumov för att 

medborgarskapsåterkallelse i utvisningssyfte skulle kunna vara konventionsstridigt.  

Skulle så vara fallet skulle det utgöra en betydelsefull begränsning av Sveriges 

möjligheter att lagstifta om återkallelse av medborgarskap i samband med terrorism. En 

begränsning av det slaget skulle innebära att beslut om att återkalla medborgarskap inte 

 
 
218 Angående att Europakonventionen är ett levande dokument, se bland annat Tyrer mot Förenade 
kungariket. 
219 Se K2 mot Förenade kungariket och Said Abdul Salam Mubarak mot Danmark. 
220 Slivenko m fl mot Lettland, beslut (stora kammaren) av den 23 januari 2002 i mål nr 48321/99. 
221 Slivenko m fl mot Lettland p 77. 
222 Naumov mot Albanien, beslut av den 4 januari 2005 i mål nr 10513/03. 
223 Naumov mot Albanien s 2. 
224 Naumov mot Albanien s 8. 
225 Naumov mot Albanien s 8. 
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nödvändigtvis kan få till följd att den aktuella personen utvisas. Med hänsyn till att 

möjliggörandet av utvisning troligtvis skulle vara åtminstone ett av motiven bakom 

lagstiftningen skulle dess effektivitet hämmas avsevärt. Det ska dock betonas att 

Europadomstolen än så länge inte funnit att medborgarskapsåterkallelse i utvisningssyfte 

faktiskt inneburit en kränkning av artikel 3 tilläggsprotokoll 4, varför det är oklart vilka 

omständigheter som skulle göra förfarandet konventionsstridigt. 

4.7 Sammanfattande slutsatser 

Europakonventionen innehåller alltså ingen rätt till medborgarskap och än mindre en 

absolut rätt till medborgarskap. Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen innebär 

därför inget generellt hinder mot att införa en lagstiftning som möjliggör återkallelse av 

medborgarskap i samband med terrorism. Däremot måste en sådan reglering vara förenlig 

med de krav som följer av existerande konventionsrättigheter, i synnerhet rätten till 

respekt för privat- och familjelivet samt förbudet mot utvisning av egna medborgare. Det 

får anses vara oklart huruvida det är förenligt med artikel 3 tilläggsprotokoll 4 att återkalla 

medborgarskap i utvisningssyfte. Den svenska lagstiftaren bör vara särskilt uppmärksam 

på denna fråga eftersom den kan ha stor bäring på möjligheten att uppnå de syften som 

skulle ligga bakom lagstiftningen. Artikel 8 innebär att medborgarskap inte får återkallas 

vare sig på ett sätt som är godtyckligt eller i en situation där det skulle få alltför 

långtgående konsekvenser för den enskilde. Med beaktande av Europadomstolens praxis 

i framförallt K2 och Said bör det dock krävas närmast exceptionella omständigheter för 

att konsekvenserna för en enskild som ägnat sig åt terrorism ska ses som så allvarliga att 

ett återkallande av vederbörandes medborgarskap skulle utgöra en kränkning av artikel 8. 

Icke desto mindre måste en eventuell svensk lagstiftning utformas på ett sådant sätt att 

individuella omständigheter kan beaktas och en säkerhetsventil införas för det fall 

beslutet annars skulle stå i strid med Europakonventionen. För att undvika godtyckliga 

beslut måste lagstiftningen också vara utformad på ett tydligt och förutsebart sätt. 
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5 EU-rätten och återkallelse av 

medborgarskap 

5.1 Medborgarskapet inom EU-rätten 

Efter att ha undersökt vilken inverkan folkrätten och konventionsrätten har på Sveriges 

möjligheter att återkalla medborgarskap i samband med terrorism är det nu dags att 

undersöka det tredje och sista rättssystem som i uppsatsen identifierats som särskilt 

relevant: EU-rätten.  

EU har ingen egen befogenhet i medborgarskapsfrågor.226 Däremot har EU-rätten 

ett unikt förhållande till det nationella medborgarskapet på det sättet att den som är 

medborgare i en medlemsstat också enligt artikel 9 FEU och artikel 20 FEUF är 

medborgare i unionen. Nyss nämnda artiklar föreskriver vidare att unionsmedborgar-

skapet ska komplettera och inte ersätta det nationella medborgarskapet. Därav följer att 

det inte finns något fristående EU-rättsligt system för förvärv och förlust av 

unionsmedborgarskap, utan unionsmedborgarskapet härrör från och förutsätter 

medborgarskap i en medlemsstat.227 Relationen mellan det nationella medborgarskapet 

och unionsmedborgarskapet är komplex och föremål för omfattande diskussion i 

litteraturen.228 Generaladvokat Maduro har träffande beskrivit det som att det rör sig om 

två begrepp som samtidigt är både oupplösligt sammanknutna och självständiga.229  

För att förstå unionsmedborgarskapets funktion idag är det nödvändigt att ha en 

grundläggande förståelse för dess tillkomst och utveckling. Detta inledande avsnitt 

kommer därför att ägnas åt den utvecklingen, innan unionsrättens aktuella påverkan på 

återkallelse av medborgarskap diskuteras i de efterföljande avsnitten. 

 Unionsmedborgarskapet infördes 1993 genom Maastrichtfördraget.230 Frågor om 

nationellt medborgarskap hade dock redan innan dess förekommit i EU-domstolens 

praxis i mål om fri rörlighet. Micheletti m.fl. mot Delegación del Gobierno en 

 
 
226 Mantu 2015 s 122. 
227 Förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro, föredraget den 30 september 2009 i mål  
C-138/09 Janko Rottman mot Freistaat Bayern, EU:C:2009:588, p 15. 
228 Se bland annat Jessurun d’Oliveira, Berry och Kruma. 
229 Förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro i Rottman p 23. 
230 Se artikel G.C Fördraget av den 7 februari 1992 om den Europeiska unionen, EUT 1992 C 191 s 1. 
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Cantabria231 rörde spanska regler av innebörden att vid fall av dubbelt medborgarskap där 

inget av medborgarskapen var spanskt skulle medborgarskapet i den stat där personen 

senast haft sin hemvist vara ledande. Reglerna fick till följd att en italiensk-argentinsk 

medborgare som hela sitt liv varit bosatt i Argentina hindrades från att utöva sin fria 

rörlighet. I sitt förhandsavgörande konstaterade domstolen i ett obiter dictum att 

fastställandet av reglerna för förvärv och förlust av medborgarskap enligt internationell 

rätt hör till varje medlemsstats behörighet och att ”denna behörighet ska utövas med 

iakttagande av gemenskapsrätten”.232 Detta obiter dictum fortsatte att upprepas av EU-

domstolen med jämna mellanrum men medförde länge inga praktiska konsekvenser.233 

När unionsmedborgarskapet sedan infördes genom Maastrichtfördraget ansågs det 

i litteraturen allmänt vara ett rent retoriskt grepp med föga att tillföra de befintliga 

bestämmelserna om fri rörlighet.234 Flera medlemsstater oroades dock av den nya 

rättsfiguren eftersom de inte ville riskera att överlåta beslutanderätt i frågor om 

medborgarskap till EU.235 Medlemsstaternas invändningar kom till uttryck genom en 

förklaring som bifogades Maastrichtfördraget236 (förklaringen) samt ett beslut av 

Europeiska rådet237 (beslutet). Dessa dokument har ett begränsat rättskällevärde, men 

åtminstone förklaringen anses ha i vart fall ett tolkningsvärde.238 Såväl förklaringen som 

beslutet deklarerar att frågan huruvida en person är medborgare i en medlemsstat ska 

avgöras uteslutande på grundval av den statens nationella lagstiftning.239 

Medlemsstaterna markerade på så sätt att det inte skulle vara EU som beslutade vilka som 

var medlemsstaternas medborgare.  

Vid unionsmedborgarskapets införande tycktes det alltså röra sig om ett tämligen 

innehållslöst begrepp. Sedan dess har dock mycket hänt. Det bör i detta sammanhang 

 
 
231 Domstolens dom av den 7 juli 1992 i mål C-369/90 Mario Vicente Micheletti m fl mot Delegación del 
Gobierno en Cantabria, EU:C:1992:295. 
232 Micheletti p 15. 
233 Jessurun d’Oliveira s 142. 
234 J Shaw s 34. 
235 Mantu 2015 s 131. 
236 Declaration on Nationality of a Member State, EUT 1992 C 191 s 98. 
237 Beslut fattat av stats- och regeringscheferna församlade i Europeiska rådet i Edinburgh den 11 och 12 
december 1992, om vissa problem som togs upp av Danmark med avseende på fördraget om Europeiska 
unionen, EUT 1992 C 348 s 1. 
238 Se förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro i Rottman p 19. 
239 Se Declaration on Nationality of a Member State, EUT 1992 C 191 s 98 och Beslut fattat av stats- och 
regeringscheferna församlade i Europeiska rådet i Edinburgh den 11 och 12 december 1992, om vissa 
problem som togs upp av Danmark med avseende på fördraget om Europeiska unionen, EUT 1992 C 348 
s 1. 
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noteras att den utveckling som skett drivits av EU-domstolen eftersom fördragstexten om 

unionsmedborgarskap i princip varit oförändrad sedan 1993.240 Till att börja med har 

unionsmedborgarskapet, inte utan kritik, använts för att utvidga fördragens tillämplighet 

i situationer som inte tydligt kan karaktäriseras som gränsöverskridande.241 Särskilt Ruiz 

Zambrano mot Office national de l’emploi (ONEm)242 kan här nämnas. Genom detta 

avgörande och efterföljande praxis har EU-domstolen på ett kontroversiellt sätt använt 

unionsmedborgarskapet för att skapa en härledd uppehållsrätt för familjemedlemmar till 

unionsmedborgare som inte utnyttjat sin fria rörlighet.243 Det skulle visserligen kunna 

diskuteras huruvida denna praxis kan skapa uppehållsrätt för personer som berövats sitt 

svenska medborgarskap men har barn som är svenska medborgare.244 Den frågan är dock 

inte av direkt relevans för möjligheten att återkalla medborgarskap och Ruiz Zambrano 

kommer därför inte att behandlas närmare i uppsatsen.  

Unionsmedborgarskapets betydelse i EU-domstolens praxis är dock inte begränsad 

till att på detta sätt fånga in frågor som annars skulle falla utanför EU-rättens 

tillämpningsområde. Alltsedan målet Grzelczyk mot Centre public de aide social 

d’Ottignies-Louvain-la-Neuve245 har domstolen också kontinuerligt upprepat att 

”ställningen som unionsmedborgare är avsedd att vara den grundläggande ställningen för 

medlemsstaternas medborgare”.246 Denna betoning av unionsmedborgarskapets 

grundläggande betydelse anses tala för att unionsmedborgarskapet förvärvat en närmast 

konstitutionell ställning inom EU-rätten.247  

Trots ett flitigt processande kring unionsmedborgarskapet dröjde det till 2010 innan 

EU-domstolen för första gången ombads att direkt uttala sig om vilken behörighet 

medlemsstaterna har att besluta vilka som är deras medborgare och vilken påverkan EU-

 
 
240 J Shaw s 34. 
241 Mantu 2010 s 8. Se bland annat domstolens dom av den 2 oktober 2003 i mål C148/02 Carlos García 
Avello mot Belgiska staten, EU:C:2003:539, domstolens dom av den 11 juli 2002 i mål C-224/98 Marie-
Nathalie D’Hoop mot Office national de l’emploi, EU:C:2002:432 och domstolens dom (stora avdelningen) 
av den 15 mars 2005 i mål C-209/03 The Queen on the application of Dany Bidar mot London Borough of 
Ealing and Secretary of State for Education and Skills, EU:C:2005:169. 
242 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 mars 2011 i mål C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano mot 
Office national de l’emploi (ONEm), EU:C:2011:124.   
243 Se bland annat Lansbergen och Miller. 
244 Jämför Boekestein s 52 f. 
245 Domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-184/99 Rudy Grzelczyk mot Centre public d’aide 
social d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, EU:C:2001:458. 
246 Grzelczyk p 31. Se även exempelvis García Avello och domstolens dom av den 17 september 2002 i 
mål C-413/99 Baumbast och R mot Secretary of State for the Home Department, EU:C:2002:493. 
247 J Shaw s 34 f. 
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rätten har på denna behörighet.248 EU-domstolen besvarade dessa frågor i Rottman mot 

Freistaat Bayern249. Avgörandet har beskrivits som en milstolpe för medborgarskaps-

rätten och anses allmänt vara av stor betydelse.250 Rottman kan därmed ha betydande 

implikationer för Sveriges möjligheter att återkalla medborgarskap och kommer därför 

att redogöras för i nästa avsnitt. 

5.2 Rottman: EU-domstolen prövar återkallelse av medborgarskap 

Bakgrunden till Rottman kan i korthet beskrivas som följer. I samband med en österrikisk 

brottsutredning angående grovt bedrägeri flyttade den österrikiske medborgaren Janko 

Rottman till Tyskland, där han sedermera ansökte om och erhöll tyskt medborgarskap. 

Han förlorade då per automatik sitt österrikiska medborgarskap. När de tyska 

myndigheterna senare fick kännedom om den österrikiska brottsutredningen, som 

Rottman underlåtit att berätta om, beslutade de att återkalla hans tyska medborgarskap på 

grunden att det erhållits genom bedrägligt handlande. Eftersom Rottman redan förlorat 

sitt österrikiska medborgarskap skulle beslutet få till följd att han förlorade sitt unions-

medborgarskap samt blev statslös. Den tyska högsta förvaltningsdomstolen begärde 

förhandsavgörande avseende återkallelsebeslutets förenlighet med unionsrätten.251 

Domstolen erinrade inledningsvis om att förvärv och förlust av medborgarskap 

enligt internationell rätt hör till varje medlemsstats behörighet.252 Den hänvisade också 

till förklaringen och beslutet avseende fastställande av medborgarskap i en medlemsstat 

som föreskriver att den frågan ska avgöras på grundval av den nationella rätten.253  Så 

långt betonades alltså medlemsstaternas behörighet. Därefter konstaterade dock 

domstolen att det förhållande att ett område hör till medlemsstaternas behörighet inte 

hindrar att nationella åtgärder ska vara förenliga med unionsrätten, när det är fråga om 

situationer som omfattas av unionsrätten.254 Den avgörande frågan blev då om beslutet 

om återkallelse av tyskt medborgarskap var sådant att situationen ”omfattades” av 

unionsrätten, trots att EU inte har behörighet att besluta om nationellt medborgarskap. 

 
 
248 Se Groot och Seling s 27. 
249 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 2 mars 2010 i mål C-135/08 Janko Rottman mot Freistaat 
Bayern, EU:C:2010:104.  
250 Se bland annat Groot och Seling, Dougan och Davies. 
251 Rottman p 22 – 35. 
252 Rottman p 39. 
253 Rottman p 40. 
254 Rottman p 41. 
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Domstolen fann att det var ”uppenbart att en sådan situation som den Janko Rottman ställs 

inför med hänsyn till sin beskaffenhet och sina följder omfattas av unionsrätten”.255 

Situationen kännetecknades enligt domstolen av att en unionsmedborgare ställs inför ett 

beslut om att återkalla en naturalisation, vilket kan leda till att vederbörande förlorar den 

ställning och de rättigheter som tillerkänns honom enligt nuvarande artikel 20 FEUF.256 

Efter att ha påmint om att ställningen som unionsmedborgare är avsedd att vara den 

grundläggande ställningen för unionens medborgare plockade domstolen upp sitt obiter 

dictum från Micheletti och konkluderade att medlemsstaterna ska utöva sin behörighet i 

medborgarskapsfrågor med iakttagande av unionsrätten.257 

På så sätt placerade domstolen alltså beslutet om återkallelse av nationellt 

medborgarskap inom tillämpningsområdet för unionsrätten. Därefter gick domstolen 

vidare till att klargöra att förbehållet om iakttagande av unionsrätten innebär att 

medlemsstaternas utövande av sin behörighet i medborgarskapsfrågor kan underställas 

domstolskontroll i den mån som utövandet av behörigheten påverkar rättigheter som 

tillerkänns och skyddas av unionens rättsordning.258 Domstolen gick därefter vidare till 

att understryka att återkallelse av medborgarskap kan vara förenligt med unionsrätten och 

att återkallelse på grund av bedrägeri motsvarar ett allmänintresse där det är berättigat för 

en medlemsstat att vilja skydda ”det särskilda band av lojalitet och solidaritet som finns 

mellan staten och dess medborgare”.259 Slutsatsen att återkallelse i en sådan situation som 

den aktuella är principiellt berättigad stöddes enligt domstolen av 1961 års konvention 

samt medborgarskapskonventionen.260 Därefter uppställde domstolen ett nytt krav, 

nämligen att i ett sådant fall där medborgarskapsåterkallelse leder till förlust av 

unionsmedborgarskap, ska den hänskjutande domstolen kontrollera huruvida 

återkallelsebeslutet är förenligt med unionsrätten med avseende på de följder som beslutet 

har för den berörda personens situation med hänsyn till unionsrätten.261 

Genom Rottman har EU-domstolen alltså, trots medlemsstaternas deklarationer om 

att medborgarskap uteslutande bedöms på grundval av nationell lagstiftning, öppnat upp 

 
 
255 Rottman p 42. 
256 Rottman p 42. 
257 Rottman p 43 – 45. 
258 Rottman p 48. 
259 Rottman p 50 – 51. 
260 Rottman p 52. 
261 Se Rottman p 55. 
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för att beslut om medborgarskapsåterkallelse kan bli föremål för rättslig kontroll på EU-

nivå. Återstoden av detta kapitel kommer att ägnas åt att analysera vilka konsekvenser 

detta har för Sveriges möjligheter att återkalla medborgarskap i samband med terrorism. 

Tre frågor ska särskilt diskuteras – för det första, huruvida sådana beslut omfattas av 

unionsrätten, för det andra, vilken roll folkrätten kan spela i denna kontext, och för det 

tredje, vilka krav som följer av proportionalitetsprincipen. Kapitlet avslutas sedan med 

några sammanfattande slutsatser. 

5.3 EU-rättens tillämplighet vid medborgarskapsåterkallelse på grund 

av terrorism 

Domstolens resonemang avseende unionsrättens tillämplighet i Rottman kan i korthet 

sammanfattas enligt följande. Frågan om förlust av medborgarskap hör i och för sig till 

medlemsstaternas behörighet, men när förlust av nationellt medborgarskap medför förlust 

av unionsmedborgarskap omfattas situationen av EU-rätten och medlemsstaterna måste 

därför utöva sin befogenhet med iakttagande av densamma.  

Det avgörande för EU-domstolens slutsats att unionsrätten var tillämplig tycks vara 

just att beslutet ”kan leda till att han förlorar den ställning och de rättigheter som 

tillerkänns honom enligt artikel [20 FEUF]”.262 Det förhållande att Rottmans medborgar-

skap återkallades på grund av att det förvärvats genom bedrägligt förfarande nämns inte 

av domstolen i resonemanget kring unionsrättens tillämplighet. Det går alltså inte att av 

domskälen direkt utläsa att prejudikatet skulle vara begränsat till att omfatta 

medborgarskapsåterkallelse på den grunden. Tvärtom anses prejudikatet från Rottman 

allmänt vara tillämpligt även på andra typer av förlust av medborgarskap.263 Det är ett 

rimligt antagande med hänsyn till att det skäl som motiverar unionsrättens tillämplighet, 

alltså förlusten av ställningen som unionsmedborgare och de därtill knutna rättigheterna, 

gör sig gällande på samma sätt även om grunden för medborgarskapsåterkallelse är en 

annan.264 Antagandet får också starkt stöd av att EU-domstolen i sitt senare avgörande 

Tjebbes m fl mot Minister van Buitenlandse Zaken265 tillämpade principerna från 

 
 
262 Se Rottman p 42.  
263 Bauböck och Paskalev s 99. 
264 Davies s 7. 
265 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 12 mars 2019 i mål C-221/17 MG Tjebbes m fl mot Minister 
van Buitenlandse Zaken, EU:C:2019:189.  
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Rottman i en situation som rörde återkallelse av medborgarskap på grund av 

preskription.266 Mot den bakgrunden bör samma principer vara tillämpliga även på åter-

kallelse av medborgarskap på grund av terrorism.  

Det förhållande att EU-rättens tillämplighet motiveras utifrån förlusten av unions-

medborgarskap föranleder två ytterligare kommentarer angående de situationer som kan 

komma under EU-domstolens granskning. 

För det första antyder kopplingen till förlust av unionsmedborgarskap att en 

medborgarskapsåterkallelse som inte leder till förlust av unionsmedborgarskap inte 

omfattas av unionsrätten. Så är fallet när den aktuella personen också är medborgare i 

minst en annan medlemsstat. Att denna situation inte omfattas av unionsrätten stöds av 

Tjebbes. Domstolen konstaterade att situationen för en unionsmedborgare som ”endast är 

medborgare i en enda medlemsstat” och som genom förlust av detta medborgarskap kan 

förlora sin ställning enligt artikel 20 FEUF omfattas av unionsrätten.267 Det har i 

litteraturen diskuterats huruvida även en förlust av endast ett av flera medlemstats-

medborgarskap har sådana följder för en persons EU-rättsliga status att det bör omfattas 

av unionsrätten.268 Mot bakgrund av uttalandena i Rottman och Tjebbes är min 

uppfattning att det (ännu) inte finns stöd i praxis för en sådan tillämpning av unionsrätten. 

Det innebär att kravet på iakttagande av unionsrätten inte nödvändigtvis är tillämpligt när 

en person som också är medborgare i en annan medlemsstat fråntas sitt svenska 

medborgarskap. Med hänsyn till att en eventuell svensk reglering på grund av 1961 års 

konvention endast kan omfatta personer med dubbelt medborgarskap ska den praktiska 

betydelsen av denna begränsning av unionsrättens tillämplighet inte underskattas. 

För det andra bör det noteras att domstolen, till skillnad från generaladvokat 

Maduro i hans förslag till avgörande, inte gjorde någon ansats att förankra unionsrättens 

tillämplighet i Rottmans tidigare utnyttjande av sin fria rörlighet.269 Istället tycks 

förlusten av unionsmedborgarskap i sig vara en tillräcklig grund för att mobilisera 

unionsrätten.270 Detta bekräftas av Tjebbes där domstolen fann att situationen omfattades 

av unionsrätten trots att målet avgjordes utifrån den uttryckliga premissen att klagandena 

 
 
266 Tjebbes p 29 – 32. 
267 Tjebbes p 32. 
268 Se exempelvis Dougan s 17. 
269 Se förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro i Rottman p 8 – 13. 
270 Mantu 2015 s 160. 
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inte utnyttjat sin fria rörlighet.271 Följden av detta blir att unionsrättens krav måste 

iakttagas i förhållande till samtliga medborgare och inte bara  den betydligt mer 

begränsade krets som använt sig av den fria rörligheten. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att unionsrätten är tillämplig på återkallelse av 

medborgarskap på grund av terrorism så länge den enskilde inte också är medborgare i 

en annan medlemsstat. Den svenska lagstiftaren måste alltså tillse att alla sådana 

medborgarskapsåterkallelser sker ”med iakttagande av unionsrätten”. Innebörden av det 

kravet ska nu undersökas närmare. 

5.4 Folkrättens roll i den EU-rättsliga prövningen 

Efter att domstolen i Rottman funnit att medlemsstaterna ska utöva sin behörighet i 

medborgarskapsfrågor med iakttagande av unionsrätten, samt att detta krav innebär att 

utövandet av behörigheten kan underställas domstolskontroll, gör domstolen i princip tre 

saker – den konstaterar att medborgarskapsåterkallelsen motsvarar ett allmänintresse hos 

medlemsstaten, den noterar att det principiellt berättigade i återkallelsen bekräftas av 

internationell rätt och den fastlår att det ankommer på den hänskjutande domstolen att 

pröva om beslutet är förenligt med proportionalitetsprincipen.272 Avgörandet i Tjebbes 

följer samma mönster vilket tyder på att det är dessa tre steg som ger kravet på iakttagande 

av unionsrätten sitt innehåll.273 I detta avsnitt kommer de två första momenten att 

diskuteras medan den tredje frågan tas upp i nästa avsnitt. 

Det är enligt EU-domstolen ”berättigat för en medlemsstat att vilja skydda det 

särskilda band av solidaritet och lojalitet som finns mellan staten och dess medborgare, 

samt den ömsesidighet i fråga om rättigheter och skyldigheter som utgör grunden för 

medborgarskapet”.274 På grund därav har det ”i princip” ansetts legitimt för medlems-

staterna att återkalla medborgarskap med anledning av såväl bedrägeri som förlust av en 

genuin koppling till staten.275 Det är inte svårt att argumentera för att även terrorism, i 

synnerhet om den riktas mot medborgarskapsstaten, skulle skada detta ”särskilda band” 

och därmed berättiga medborgarskapsförlust. 

 
 
271 Se Tjebbes p 27 – 32. 
272 Rottman p 45 – 59. 
273 Se Tjebbes p 32 – 49.  
274 Rottman p 51, Tjebbes p 33. 
275 Se Rottman p 52 och Tjebbes p 37. 
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Detta utgör dock inte hela prövningen av huruvida återkallelsen är legitim, eftersom 

domstolen sedan går vidare till folkrätten. I såväl Rottman som Tjebbes används 

formuleringar som antyder att konsultationen av den internationella rätten egentligen inte 

är av avgörande betydelse – det sägs att slutsatsen att medborgarskapsförlust i de aktuella 

situationerna är berättigat ”dessutom” står i överensstämmelse respektive ”för övrigt” 

stöds av den internationella rätten.276 Det väcker frågan huruvida en nationell åtgärd som 

medför förlust av medborgarskap, ur EU-domstolens perspektiv, kan vara legitim även 

om den står i strid med internationell rätt. 

Det är nämligen så att grundläggande folkrättsliga principer anses ingå i Unionens 

rättsordning.277 Förbehållet att medlemsstaternas utövande av behörigheten i 

medborgarskapsfrågor ”med avseende på unionsrätten kan underställas domstols-

kontroll” (”is amenable to judicial review carried out in the light of European Union 

law”)278 får anses innebära att nationella åtgärder kan granskas utifrån EU-rätten i sin 

helhet, inklusive dess allmänna rättsprinciper.279 Vissa folkrättsliga regler om förlust av 

medborgarskap torde därför kunna vara del av granskningen. Nationella åtgärder som står 

i strid med dessa regler skulle då också stå i strid med EU-rätten och kunna underkännas 

av EU-domstolen. 

Det är dock inte alldeles givet vilka folkrättsliga regler som har sådan status att de 

ingår i unionens rättsordning. Det har förts fram att det folkrättsliga förbudet mot 

godtyckligt berövande av medborgarskap är en del av unionens rättsordning.280 

Detsamma gäller grundläggande mänskliga rättigheter.281 Generaladvokat Maduro har 

uttryckt viss tveksamhet kring huruvida 1961 års konvention och medborgarskaps-

konventionen, i avsaknad av ratificering av samtliga medlemsstater, har sådan status att 

de ingår i unionens rättsordning.282 EU-domstolen behandlade dock båda dessa 

konventioner i såväl Rottman som Tjebbes – visserligen inte uttalat med hänvisning till 

 
 
276 Se Rottman p 53 och Tjebbes p 37. 
277 Se bland annat förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro i Rottman samt Mantu 2015 s 
140, med hänvisningar till bland annat domstolens dom av den 31 mars 1992 i mål C-200/90 Dansk 
Denkavit ApS och P Poulsen Trading ApS mot Skatteministeriet, EU:C:1992:152, domstolens dom av den 
17 december 1970 i mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr- und Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel, EU:C:1970:114 och domstolens dom av den 14 maj 1974 i mål 4/73 J Nold, 
Kohlen- und Baustoffgroßhandlung mot Europeiska gemenskapernas kommission, EU:C:1974:51. 
278 Rottman p 48. 
279 Se Berry s 362. 
280 Mantu 2015 s 140. 
281 Hall s 142 f. 
282 Förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro i Rottman p 29. 
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att de principer som där kommer till uttryck utgör en del av unionsrätten.283 Groot menar 

rent allmänt att nationella regler om förlust av medborgarskap som står i strid med 

internationell rätt också strider mot EU:s allmänna rättsprinciper.284 Någon helt säker 

slutsats kring vilka folkrättsliga normer som omfattas av EU-rätten är svår att dra. 

Även om alla de folkrättsliga regler och principer som diskuterats i kapitel 3 skulle 

utgöra en del av unionsrätten är det ändå långt ifrån klart vilka krav folkrätten ställer med 

avseende på återkallelse av medborgarskap i samband med terrorism. Särskilt det 

utrymme medborgarskapskonventionen ger att återkalla medborgarskap på grund av 

uppförande som allvarligt skadar konventionsstatens vitala intressen är öppet för 

tolkning. Det tolkningsutrymme som finns i terrorismfallen skulle innebära en utmaning 

för EU-domstolen i förhållande till dess uppgift i Rottman och Tjebbes, eftersom 

medborgarskapskonventionen ger klart stöd för att återkallelse är tillåtet vid förvärv 

genom bedrägligt förfarande (artikel 7.1.b) respektive avsaknad av verklig anknytning på 

grund av varaktig hemvist utomlands (artikel 7.1.e). 

Hur skulle då ett mål avseende medborgarskapsåterkallelse på grund av terrorism 

kunna hanteras? EU-domstolens tolkning av folkrätten i Rottman har kritiserats av 

Kochenov för att fokusera på undantagen som tillåter medborgarskapsförlust istället för 

huvudregeln om att statslöshet och berövande av medborgarskap ska undvikas.285 

Kritiken är belysande för det sätt som domstolen fokuserar på att den nationella åtgärden 

inte är uppenbart folkrättsstridig, istället för att, som den gjort i bland annat Micheletti, 

modifiera och gå utöver allmänna folkrättsliga regler om medborgarskap för att säkra 

unionsrättens effektiva genomslag.286 EU-domstolen kan visserligen sägas gå utöver 

folkrätten genom att kräva att nationella åtgärder ska vara proportionerliga, men det är en 

annan sak än att säga att åtgärden i sig inte är legitim under unionsrätten. Mot bakgrund 

av denna försiktiga och undantagsfokuserade tillämpning skulle det i min mening vara 

överraskande om domstolen underkände en terrorismgrundad medborgarskaps-

återkallelse som i sig oförenlig med unionsrätten. Det är dock inte på något sätt uteslutet, 

 
 
283 Rottman p 52 och Tjebbes p 37. Medborgarskapskonventionen var vid tidpunkten tillämplig i 
Nederländerna och Österrike samt hade ratificerats av Tyskland, vilket noteras av EU-domstolen (Rottman 
p 18, Tjebbes p 5). Vidare var 1961 års konvention tillämplig i Nederländerna, vilket noteras av EU-
domstolen (Tjebbes p 3), samt i Tyskland och Österrike. 
284 Groot s 20 – 24. 
285 Kochenov s 13. 
286 Jämför Kochenov s 12 – 15 samt Berry s 359. 
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särskilt om det skulle röra sig om en situation där ett i och för sig ringa brott klassificerats 

som terrorbrott. Sådana fall skulle visserligen kunna fångas även av proportionalitets-

principen. 

Bortsett från argumentet att EU-domstolen alltså skulle kunna vara ovillig att göra 

för staterna långtgående tolkningar av de folkrättsliga medborgarskapsreglerna, ska det 

understrykas att dessa regler genom att tas in i EU-rätten inte i sig ger en högre skyddsnivå 

än vad de gör på nationell nivå.287 Däremot skulle EU-domstolens jurisdiktion i praktiken 

kunna innebära ett stärkande av de folkrättsliga reglernas genomslagskraft. Det 

förhållande att Sverige är en dualistisk stat medför som bekant att folkrättsliga regler som 

inte inkorporerats i den nationella rätten inte kan åberopas i domstol.288 Det har därmed 

betydelse att det efter Rottman är EU-domstolen, och inte de nationella domstolarna, som 

har sista ordet i frågor om medborgarskapsåterkallelse.289 Det saknas också 

internationella domstolar med jurisdiktion att döma över exempelvis medborgarskaps-

konventionen som enskilda kan vända sig till. Rottman innebär därför en begränsning av 

staternas handlingsutrymme på medborgarskapsområdet, eftersom nationella åtgärder 

som förut inte varit föremål för internationell rättslig granskning nu underställs EU-

domstolens kontroll.290 Den svenska lagstiftaren bör därför vara särskilt uppmärksam på 

att eventuella regler om medborgarskapsåterkallelse på grund av terrorism står i 

överensstämmelse med folkrättsliga regler. 

5.5 Kravet på proportionalitet 

Utöver att alltså i någon mån beakta den nationella åtgärdens folkrättsenlighet, ställer EU-

domstolen i såväl Rottman som Tjebbes upp ett krav på att en åtgärd som medför förlust 

av unionsmedborgarskap ska vara förenlig med proportionalitetsprincipen.291 

Proportionalitetsprincipen intar platsen som en av EU-rättens mest framträdande 

allmänna rättsprinciper.292 Hänvisningen till den principen bör därför uppfattas som ett 

specifikt EU-rättsligt krav som kan skilja sig från de krav på proportionalitet som följer 

av förpliktelser enligt folkrätten eller Europakonventionen. 

 
 
287 Avseende skyddsnivån, se Mantu 2015 s 162. 
288 Se ovan avsnitt 1.4. 
289 Avseende att EU-domstolen har sista ordet, se Davies s 13. 
290 Se Kruma s 124. 
291 Se Rottman p 55 och Tjebbes p 40. 
292 Hoffman s 205. 
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Kravet på att unionsmedborgarskap inte får förloras om detta, ur ett EU-rättsligt 

perspektiv, skulle få oproportionerligt allvarliga konsekvenser för den enskilde är viktigt 

eftersom det innebär en ny förpliktelse för medlemsstaterna i förhållande till vad som 

följer av folkrätten och Europakonventionen. Genom sin praxis etablerar EU-domstolen 

proportionalitet som den bortre gränsen för medlemsstaternas frihet att lagstifta och agera 

på området för återkallelse av medborgarskap.293 Vilka krav som följer av denna 

proportionalitetsprincip förtjänar därför att undersökas närmare.  

Av Tjebbes kan ett första krav på den nationella regleringen tydligt identifieras. 

EU-domstolen fastslår att förlust av en medlemsstats medborgarskap är oförenligt med 

proportionalitetsprincipen ”om det enligt de relevanta nationella bestämmelserna inte vid 

något tillfälle är möjligt att få till stånd en individuell bedömning av vilka följder denna 

förlust har för de berörda personerna från ett unionsrättsligt perspektiv”.294 För att en 

eventuell svensk lagstiftning om återkallelse av medborgarskap i samband med terrorism 

ska vara förenlig med EU-rätten krävs alltså att det finns möjlighet att göra en individuell 

bedömning – oavsett vad utfallet av en sådan bedömning skulle bli.  

Frågan är då hur denna individuella bedömning ska göras. Rent allmänt kan sägas 

att den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen enligt fast praxis kräver att nationella 

åtgärder är ändamålsenliga och nödvändiga för att uppnå det mål som åsyftas.295 Vad 

detta närmare innebär i förhållande till medborgarskapsförlust kan i viss mån utläsas av 

Rottman och Tjebbes. Denna ledning är dock begränsad av två skäl. För det första avser 

de två rättsfallen medborgarsskapsåterkallelse på andra grunder än terrorism, vilket 

innebär att andra faktorer är relevanta. För det andra överlämnar EU-domstolen till den 

nationella domstolen att göra avvägningen, varför det inte framgår hur EU-domstolen 

skulle ha värderat de förekommande faktorerna.  

En inledande poäng att göra avseende proportionalitetsbedömningen är att den 

specifikt är inriktad på följderna av förlusten av ställningen som unionsmedborgare och 

de därtill knutna rättigheterna, inklusive rätten att fritt röra sig och uppehålla sig i 

medlemsstaterna.296 Den ställning som unionsmedborgarskapet tillmäts i primärrätten ska 

 
 
293 Se Mantu 2015 s 160 och 172. 
294 Tjebbes p 41. 
295 Se bland annat Baumbast p 91 och domstolens dom av den 2 augusti 1993 i mål C-259/91 m fl Pilar 
Allué och Carmel Mary Coonan m fl mot Università degli studi di Venezia och Universtà degli studi di 
Parma, EU:C:1993:333, p 15. 
296 Se Rottman p 55 – 56 och Tjebbes p 40 och 46. 
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enligt Rottman beaktas.297 Med hänsyn till att EU-domstolen konsekvent upprepat att 

ställningen som unionsmedborgare är avsedd att vara ”den grundläggande ställningen” 

får förlust av denna ställning betraktas som en mycket allvarlig konsekvens. Det torde 

också för de flesta européer rent faktiskt vara oerhört betungande att förlora rätten att 

vistas inom unionens territorium. 

I den enskildes vågskål ska dessutom läggas inverkan på grundläggande rättigheter. 

Enligt Tjebbes ska det nämligen inom ramen för proportionalitetsbedömningen särskilt 

beaktas om förlusten av medborgarskap är förenlig med de grundläggande rättigheter som 

garanteras i Stadgan.298 Precis som Europakonventionen innehåller Stadgan inte någon 

rätt till medborgarskap. Däremot, och återigen i likhet med Europakonventionen, kan 

flera av Stadgans rättigheter alltjämt ha relevans för förlust av medborgarskap. Det gäller 

enligt EU-domstolen särskilt rätten till respekt för privat- och familjeliv som garanteras i 

artikel 7.299 Ett återkallande av medborgarskap som är oförenligt med denna eller någon 

av de andra rättigheterna i Stadgan får rimligtvis betecknas som oproportionerligt. Härvid 

är det särskilt intressant att notera den koppling som görs mellan Stadgan och 

Europakonventionen i artikel 52.3 Stadgan. Artikeln föreskriver att rättigheter som 

omfattas av Stadgan och motsvarar sådana som garanteras av Europakonventionen ska 

ha åtminstone samma räckvidd och innebörd som i Europakonventionen. Med hänsyn till 

att Europadomstolen har mandat att tolka konventionsrättigheternas räckvidd måste 

Europadomstolens praxis tas i beaktande för att fastställa skyddsnivån. De krav som följer 

av bland annat K2 och Said, och som diskuterats i kapitel 4, blir på så sätt även EU-

rättsliga krav. Som framgår av artikel 52.3 finns det dock ingenting som hindrar att 

unionsrätten tillhandahåller ett mer långtgående skydd. Med tanke på att unionsrätten 

skyddar inte bara rätten till privat- och familjeliv utan även unionsmedborgarskapet som 

sådant är det enligt min mening inte otroligt att EU-rätten skulle ge ett mer omfattande 

skydd för den enskilde. 

I statens vågskål, å andra sidan, bör istället svårhetsgraden av det handlande den 

enskilde gjort sig skyldig till läggas. Det stöds av Rottman, där proportionalitets-

avvägningen ska göras bland annat i förhållande till ”hur allvarlig den överträdelse är som 

 
 
297 Rottman p 56.  
298 Tjebbes p 45. 
299 Tjebbes p 45. 
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vederbörande har begått”.300 Det kan också motiveras utifrån den artikel 20 FEUF-praxis 

som finns kring utvisning av tredjelandsmedborgare som härleder uppehållsrätt från 

unionsmedborgare, i vilket fall det begångna brottets art och allvar samt hur farlig den 

aktuella personen är för samhället ska beaktas.301 

Därutöver skulle även den särskilda naturen av återkallelse av medborgarskap i 

samband med terrorism kunna beaktas i en proportionalitetsbedömning. Mantu menar att 

EU-domstolen i medborgarskapsrelaterade frågor som är politiskt känsliga tenderar att 

avstå från att underkänna nationella regler.302 Det går också att argumentera för att 

reglerna kring förvärv och förlust av medborgarskap utgör en del av medlemsstaternas 

nationella identitet, vilken Unionen enligt artikel 4.2 FEU ska respektera. Generaladvokat 

Maduro menar att ”sammansättningen av den nationella gemenskapen” ”självklart” utgör 

en del av den nationella identiteten.303 Med hänsyn till att EU-domstolen tidigare beaktat 

respekten för den nationella identiteten enligt artikel 4.2 i samband med proportionalitets-

principen skulle detta kunna innebära ett större handlingsutrymme för staterna i 

medborgarskapsfrågor.304 Vidare föreskriver artikel 4.2 att frågor om nationell säkerhet 

ska vara varje medlemsstats eget ansvar. Detta skulle kunna tala för en för staterna större 

handlingsfrihet när medborgarskap återkallas på grund av terrorism jämfört med när så 

sker på andra grunder, såsom bedrägeri eller preskription. 

Som framgått av detta avsnitt finns det en mängd faktorer som kan eller ska beaktas 

vid proportionalitetsprövningen. Här kan särskilt unionsmedborgarskapets betydelse, 

grundläggande rättigheter, den begångna överträdelsens allvar samt respekten för 

medlemsstatens nationella identitet nämnas. Hur de olika faktorerna ska vägas mot 

varandra är dock inte helt klart, inte minst vad gäller den vikt som ska tillmätas ställningen 

som unionsmedborgare. Det som däremot står klart är att en sådan bedömning alltid måste 

göras när en enskild riskerar att förlora sitt unionsmedborgarskap. Skulle utfallet av 

bedömningen bli att förlusten är oproportionerligt betungande för den enskilde är staten 

förhindrad att beröva vederbörande dennes medborgarskap. 

 
 
300 Se Rottman p 56. 
301 Se domstolens dom (stora avdelningen) av den 13 september 2016 i mål C-304/14 Secretary of State 
mot CS, EU:C:2016:674, p 42. 
302 Se Mantu 2015 s 164. 
303 Förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro i Rottman p 25. 
304 För fall där EU-domstolen beaktat artikel 4.2 FEU, se bland annat domstolens dom av den 22 december 
2010 i mål C-208/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein mot Landeshauptmann von Wien, EU:C:2010:806. 
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5.6 Sammanfattande slutsatser 

För den svenska lagstiftarens del innebär Rottman att för det fall ett svenskt beslut medför 

att en person förlorar sitt unionsmedborgarskap, omfattas beslutet av unionsrätten. Det i 

sin tur innebär dock inte på något sätt att Sverige generellt är förhindrat att återkalla 

medborgarskap på grund av terrorism. Däremot uppställer unionsrätten vissa 

begränsningar som den svenska lagstiftaren, och rättstillämparen, måste respektera. För 

det första kan de folkrättsliga och konventionsrättsliga krav som diskuterats i kapitel 3 

och 4 komma att påverka beslutets förenlighet med unionsrätten, vilket skulle kunna 

innebära en större genomslagskraft för i synnerhet de folkrättsliga reglerna genom ökad 

möjlighet till processande. För det andra tillkommer genom unionsrätten en i förhållande 

till tidigare kapitel ny förpliktelse att säkerställa att beslut som medför förlust av 

unionsmedborgarskap är förenliga med den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen. Det 

innebär att en eventuell svensk lagstiftning på området måste utformas på ett sådant sätt 

att den ger utrymme för en individuell bedömning där konsekvenserna av att förlora 

ställningen som unionsmedborgare beaktas. 

Avslutningsvis vill jag understryka att detta är ett område i förändring. Den 

oerhörda utveckling unionsmedborgarskapet genomgått sedan dess införande 1993 kan 

inte nog betonas. Med hänsyn till att utvecklingen drivits av EU-domstolen med en 

oförändrad fördragstext finns det ingenting som säger att vi ännu sett slutet på den resan. 

Särskilt det förhållande att unionsmedborgarskapet kommit att betraktas som den 

grundläggande ställningen för medlemsstaternas medborgare kan anses tala för att EU-

domstolen kan komma att ytterligare utöka sin roll på området, för att tillförsäkra 

unionsmedborgarna ett mer jämlikt skydd av denna ställning.305 Den svenska lagstiftaren 

bör därför vara uppmärksam på unionsrättens fortsatta utveckling inom 

medborgarskapsområdet. 

 
 
305 Se Bauböck och Paskalev s 100. 
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6 Avslutande kommentarer 

6.1 Inledning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att utreda de rättsliga förutsättningarna för att i 

Sverige införa en lagstiftning som möjliggör återkallelse av medborgarskap i samband 

med terrorism. En utredning av det slaget kan motiveras utifrån de förslag om en sådan 

reglering som kommit från flera riksdagspartier. Frågan är också aktuell utifrån den 

förnyade uppmärksamhet medborgarskapsåterkallelse under senare år har fått runt om i 

västvärlden i takt med att migration, medborgarskap och nationell säkerhet allt mer länkas 

samman. 

I uppsatsen har Sveriges förpliktelser enligt folkrätten, Europakonventionen och 

EU-rätten analyserats. Syftet med detta avslutande kapitel är att väva samman dessa lager 

av förpliktelser och se den helhet de bildar. Det görs genom att förpliktelserna här 

behandlas tematiskt, istället för att som tidigare behandlas utifrån de olika 

rättsordningarna. 

6.2 Folkrätten, Europakonventionen och EU-rätten: en väv av 

förpliktelser 

Genom den studie som gjorts i uppsatsen har rättsliga begränsningar av möjligheten att 

lagstifta om återkallelse av medborgarskap på grund av terrorism identifierats inom en 

mängd områden. Ett första krav som den svenska lagstiftaren måste ta hänsyn till är 

förbudet mot att göra någon statslös. Frågan om statslöshet aktualiseras i förhållande till 

såväl artikel 8 Europakonventionen som det sedvanerättsliga förbudet mot att godtyckligt 

ta ifrån någon medborgarskap. Enligt dessa regler är resulterande statslöshet en 

omständighet som kan bidra till att göra ett återkallelsebeslut otillåtet, men statslöshet är 

inte per definition en otillåten konsekvens. Ur ett praktiskt perspektiv är de reglerna därför 

av mindre betydelse i förhållande till artikel 8 i 1961 års konvention. Genom denna artikel 

har Sverige nämligen åtagit sig en uttrycklig förpliktelse att inte återkalla medborgarskap 

för det fall vederbörande skulle bli statslös. Statslöshet är med andra ord en otillåten 

konsekvens. Det kan här noteras att frågan om statslöshet utrymmesmässigt har 

behandlats sparsamt i uppsatsen. Det förhållandet är enbart hänförligt till den tydliga 
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utformningen av kravet i 1961 års konventionen och ska inte misstas för att frågan skulle 

vara av mindre betydelse. Tvärtom är artikel 8 i 1961 års konvention en av de mest 

betydelsefulla inskränkningarna av Sveriges möjligheter att återkalla medborgarskap i 

samband med terrorism. Förpliktelsen får till följd att en sådan lagstiftning endast kan 

omfatta personer som har minst ett annat medborgarskap utöver det svenska. Den 

diskriminering en sådan distinktion skulle kunna medföra har inte behandlats i uppsatsen, 

men är en fråga som bör uppmärksammas av lagstiftaren. Oaktat detta innebär förbudet 

mot medborgarskapsåterkallelse som leder till statslöshet en avsevärd begränsning av 

lagstiftningens tillämpningsområde. 

Vidare skulle de tillåtna effekterna av lagstiftningen också kunna vara begränsade 

med avseende på efterföljande utvisning. Frågan om berövande av medborgarskap i 

utvisningssyfte aktualiseras såväl av det sedvanerättsliga förbudet mot godtyckligt 

återkallande av medborgarskap som av konventionsrätten. Det sedvanerättsliga förbudet 

är möjligt att tolka som ett hinder mot att återkalla medborgarskap i syfte att möjliggöra 

utvisning av den före detta medborgaren. Ett sådant hinder skulle i så fall motiveras av 

att utvisning av egna medborgare inte är ett legitimt ändamål under internationell rätt. 

Huruvida det sedvanerättsliga förbudet ska tolkas på detta sätt är dock oklart. Därutöver 

skulle återkallelse av medborgarskap följt av utvisning kunna strida mot artikel 3 i 

Europakonventionens fjärde tilläggsprotokoll. Europadomstolens uttalanden i Naumov 

ger stöd för att förfarandet kan vara konventionsstridigt, men det saknas än så länge praxis 

som klargör under vilka förutsättningar så skulle vara fallet. Rättsläget får alltså betecknas 

som oklart även i förhållande till konventionsrätten. För det fall någon av dessa två 

förpliktelser skulle tolkas på det sätt som här anges skulle det ha en betydande inverkan 

på lagstiftningens effekter. Det skulle då inte vara möjligt för Sverige att återkalla 

medborgarskap på grund av terrorism för att sedan utvisa personen ifråga. Berövandet av 

svenskt medborgarskap skulle i så fall givetvis ha en symboleffekt, men beslutet skulle 

inte nödvändigtvis förta den enskildes rätt att vistas i Sverige. 

Betydelsefulla begränsningar följer också av medborgarskapskonventionens 

artikel 7. Till skillnad från de nyss diskuterade frågorna om statslöshet och utvisning 

ställer medborgarskapskonventionen krav som gäller oavsett vem den utpekade 

medborgaren är och oavsett vilka följder återkallelsen av medborgarskap medför. 

Artikeln innebär att terrorism inte får leda till förlust av medborgarskap om den begångna 

gärningen inte kan klassificeras som antingen uppförande som allvarligt skadar 
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konventionsstatens vitala intressen eller, mindre sannolikt, tjänstgöring i en främmande 

stats försvarsmakt. 

Terrorism kan därmed inte föranleda medborgarskapsförlust enbart på den grunden 

att det utgör ett allvarligt brott. Mot den bakgrunden skulle det kunna framstå som en god 

idé att direkt i lagtexten ange att den som allvarligt skadar Sveriges vitala intressen kan 

berövas sitt medborgarskap. En sådan lösning är dock mindre lyckad med hänsyn till de 

förutsebarhetskrav som följer av artikel 8 Europakonventionen och det sedvanerättsliga 

förbudet mot godtyckligt berövande av medborgarskap. Av samma skäl bör begreppet 

terrorism undvikas såvida det inte preciseras.  

Istället bör förlust av medborgarskap knytas till noga definierade gärningar som är 

sådana att de allvarligt skadar Sveriges vitala intressen. Terroristbrott enligt 2 § 

terroristbrottslagen torde vara en sådan gärning. Däremot kan det diskuteras huruvida de 

terrorismrelaterade gärningarna i finansieringslagen och rekryteringslagen är sådana att 

de allvarligt skadar vitala intressen. I denna diskussion ligger en av de viktigaste 

konsekvenserna av medborgarskapskonventionen – den kräver att lagstiftaren 

differentierar mellan olika former av ”terrorism”. Allt som skulle kunna klassificeras som 

terrorism enligt den nationella rätten kan inte nödvändigtvis medföra förlust av 

medborgarskap, utan det krävs att terrorhandlingen faktiskt är av sådant slag att den 

allvarligt kan skada Sveriges vitala intressen. 

Detta krav på differentiering aktualiseras också i förhållande till de intressen 

terroristhandlingen riktas mot. Formuleringen ”konventionsstatens vitala intressen” i 

artikel 7.1.d kan tolkas som att endast för staten Sverige vitala intressen omfattas, medan 

intressen som i första hand tillhör andra stater faller utanför artikeln. Det får konsekvenser 

för möjligheten att återkalla medborgarskap när den enskilde ägnat sig åt terrorism i 

utlandet. En sådan begränsning är särskilt intressant i förhållande till personer som 

återvänder till Sverige efter att ha stridit för beväpnade grupper i andra stater. Möjligen 

bör en terroristhandling som begåtts utomlands mot utländska intressen klassificeras som 

ett (mycket allvarligt) brott av allmän karaktär. Artikel 7.1.d skulle då inte möjliggöra 

medborgarskapsåterkallelse, eftersom brott av allmän karaktär som bekant inte omfattas. 

Möjligtvis skulle delar av den aktuella personkretsen istället kunna träffas av artikel 7.1.c. 

Det är dock högst tveksamt om deltagande i strid för icke-statliga aktörer kan klassificeras 

som tjänstgöring i en främmande stats försvarsmakt. 
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Medborgarskapskonventionen medför alltså betydelsefulla inskränkningar av den 

svenska lagstiftarens handlingsutrymme i frågor om medborgarskapsåterkallelse. Det ska 

dock hållas i åtanke att konventionen medför rent folkrättsliga förpliktelser som inte har 

inkorporerats i svensk rätt. En enskild som förlorat sitt medborgarskap i strid med 

medborgarskapskonventionen skulle därför ha stora svårigheter att få beslutet upphävt i 

en svensk domstol på den grunden. Av den anledningen kan det påstås att konventionen 

i praktiken inte är ett särskilt kraftfullt rättsligt verktyg till skydd för medborgarskapet. I 

det sammanhanget är EU-domstolens intåg på området för förvärv och förlust av 

medborgarskap intressant. Genom att grundläggande folkrättsliga regler tas in i unionens 

rättsordning kan dessa i praktiken få ett starkare genomslag. 

Därutöver är EU-rätten också av relevans med hänsyn till det krav på 

proportionalitet som gäller vid förlust av unionsmedborgarskap. Ett generellt krav på 

proportionalitet vid medborgarskapsåterkallelse följer också av det sedvanerättsliga 

förbudet mot att godtyckligt ta ifrån någon medborgarskap och Europadomstolens praxis 

kring artikel 8. Den svenska lagstiftaren måste alltså ta hänsyn till tre olika 

proportionalitetskrav. Även om kraven inte har precis samma innebörd bör de ändå kunna 

tillgodoses genom en enda proportionalitetsbedömning där samtliga relevanta 

omständigheter beaktas. Lagtekniskt skulle inspiration kunna hämtas från den danska 

regleringen. I den fakultativa 8 b § lov om dansk infødsret anges att den som döms för 

överträdelse av vissa straffbestämmelser ”kan” frånkännas sitt danska medborgarskap. I 

förarbetena föreskrivs att det därvid är förutsatt att domstolen företar en proportionalitets-

bedömning och vissa omständigheter att ta hänsyn till anges.306 På så sätt kan alla de 

faktorer som är relevanta för de olika bedömningarna tas i beaktande. 

Frågan är då vilken begränsning proportionalitetskraven i praktiken medför. Att 

döma av Europadomstolens praxis tycks det krävas närmast exceptionella omständigheter 

för att en enskild som gjort sig skyldig till terrorism ska anses drabbas av så långtgående 

konsekvenser att en medborgarskapsförlust strider mot artikel 8. Den enskildes egen 

förskyllan i kombination med staternas legitima intresse av att främja nationell säkerhet 

torde vara en del av förklaringen till att ribban för konventionsstridighet ligger så högt. 

Ju allvarligare den gärning som den enskilde gjort sig skyldig till är, desto mer omfattande 

konsekvenser bör därför krävas för att nå den gräns där återkallelsen är oförenlig med 

 
 
306 Forslag til lov om ændring af indfødsretsloven, avsnitt 4.2.5. 
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artikel 8. Om den svenska lagstiftaren tar kraven i medborgarskapskonventionen på allvar 

och endast föreskriver medborgarskapsförlust som svar på de allvarligaste terrorist-

handlingarna bör det mot den bakgrunden krävas oerhörda konsekvenser för att bringa 

återkallelsen i strid med Europakonventionen. Det kan i så fall ifrågasättas om artikel 8 i 

praktiken medför ett ökat skydd för medborgarskapet. 

Möjligtvis skulle den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen kunna medföra ett 

mer långtgående skydd för medborgarskapet än vad artikel 8 kan. Inom ramen för den 

unionsrättsliga proportionalitetsbedömningen ska ett återkallelsebesluts förenlighet med 

Stadgan beaktas. Eftersom den rätt till respekt för privat och familjeliv som kommer till 

uttryck i artikel 7 Stadgan ska ha minst samma räckvidd som motsvarande rättighet i 

artikel 8 Europakonventionen kan det EU-rättsliga skyddet i vart fall inte vara lägre. Det 

kan också argumenteras för att skyddet är högre. EU-domstolen är nämligen, till skillnad 

från Europadomstolen, inte endast satt att värna grundläggande rättigheter utan slår även 

vakt om unionsmedborgarskapet som sådant. EU-rätten erkänner därmed fler av den 

enskildes intressen som relevanta vid medborgarskapsförlust vilket ger den enskilde en 

starkare ställning i proportionalitetsbedömningen. 

Vilka slutsatser kan då dras utifrån den genomgång som gjorts av Sveriges 

internationella och europarättsliga förpliktelser? Det kan konstateras att en eventuell 

lagstiftning inte får skapa statslöshet. Vidare måste en proportionalitetsbedömning göras 

innan ett beslut om återkallelse fattas. Det är antagligen så att endast allvarliga 

terroristhandlingar riktade mot svenska intressen kan föranleda förlust av medborgarskap 

och det kan möjligtvis vara problematiskt att återkalla medborgarskap i utvisningssyfte. 

Sammantaget finns dock en betydande osäkerhet kring förpliktelsernas exakta innehåll. 

Trots det kan två saker sägas med säkerhet – det finns inget absolut hinder mot att Sverige 

lagstiftar om återkallelse av medborgarskap i samband med terrorism, men den svenska 

lagstiftaren har inte heller obegränsad frihet att utforma denna reglering efter eget tycke.  

6.3 Några sista ord på vägen 

Sveriges internationella och europarättsliga förpliktelser tillåter alltså i princip, och under 

vissa förutsättningar, återkallelse av medborgarskap i samband med terrorism. Mot 

bakgrund av den slutsatsen är det innan uppsatsen avslutas på sin plats att säga några ord 

om karaktären av de förpliktelser som diskuterats. Det internationella och europarättsliga 

ramverket utgör den minsta gemensamma nivå som staterna kunnat enas om på det 
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känsliga området medborgarskap. Inget av de krav som analyserats ska uppfattas som 

något annat än en miniminivå avseende det skydd den enskilde ska ha för sitt 

medborgarskap. Den svenska grundlagsstiftaren har hittills funnit att medborgarskapets 

särskilda betydelse gett anledning att i svensk rätt gå utöver dessa förpliktelser. Det finns 

ingenting som hindrar lagstiftaren från att även fortsättningsvis tillhandahålla ett mer 

långtgående skydd för medborgarskapet och, med Arendts ord, rätten att ha rättigheter. 

Till sist ska poängteras att uppsatsen målar en bild av rättsläget så som det ter sig i 

skrivande stund, hösten 2019. Under de senaste åren har en betydande rättsutveckling 

skett på området. Före Rottman, som avgjordes 2010, var det inte klart om unionsrätten 

över huvud taget var tillämplig när medlemsstaterna beslutade om återkallelse av 

medborgarskap. På samma sätt var det före Ramadan, som avgjordes 2016, inte klart om 

förlust av medborgarskap kunde kränka artikel 8 Europakonventionen. De två europeiska 

domstolarna har både före och efter Rottman och Ramadan byggt upp medborgarskapets 

betydelse steg för steg, avgörande för avgörande. Det är mot den bakgrunden inte otroligt 

att fler avgöranden, och kanske fler steg, är att vänta. Medborgarskapet tycks befinna sig 

på en resa från statssuveränitetens kärna mot internationell rättslig kontroll. Den svenska 

lagstiftaren bör vara uppmärksam på var den resan för oss.  
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