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delse. Eksemplarer et sendt dl de danske ambassader i de fem nordíske 
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Samníngur um framsal vegna refsiverðrar háttsemi milii

Norðurlandanna1 

(norræn handtökuskipun).

Ríkísstjórnir Danmerkur, Finnlands, íslands, Noregs og Svíþjóðar hafa orðið ásáítar

um eftirfarandi:

Formáli

(1) Samkvæmí niðurstöðum fundar norrænna dómsmáiaráðherra á Svaibarða í 

júní 20022 ber að endurskoða núgildandi fyrirkomulag á framsali miili 

Norðuriandanna og afnema hina formlegu málsmeðferð við framsal miiíi 

Norðurlandanna.

(2) Koma skal á fyrirkomulagi um gagnkvæma viðurkenningu ákvarðana um 

frelsissviptingu.

(3) Yfiriýst markmið Norðurlandanna um ennþá þjálli löggjöf á þessu sviði hefur 

leitt til óskar um afnám núverandi fyrirkomuiags á framsalí og innleiðingu 

máismeðferðar sem byggir á norrænni handtökuskípun um gagnkvæma 

viðurkenningu, og að framsalið fari síðan fram samkvæmt henni, nema fyrir 

hendi séu einhverjar þeirra synjunarástæðna sem í samningnum greinir. Enn 

fremur mun innieiðing nýs fyrirkomuiags varðandi framsal á dæmdum eða 

grunuðum mönnum með tilliti til refsifullnustu eða saksóknar gera það kíeift að

' Danmörk, Finnland, ísland, Noregur og Svíþjóð.

2 Sbr. ftmdargerö Norrænu ráðhenanefndarinnar (dómsmákráðherra) frá 25. júní 2002 (má! nr. 
71001.15.001/02).
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einfalda hið flókna ferli sem leiðir af gildandi málsmeðferð við framsaí, þ.á m. 

varðandi hina evrópsku handtökuskipun.

(4) Samningur þessi byggir á meginreglum um frelsi, lýðræði og virðingu fyrir 

mannréttindum og grundvallarréttindum ásamt meginreglunni um réttarríki, en 

þessar meginreglur eru sameiginiegar öllum norrænu löndunum. 

Samningurinn virðir grundvallarréttindi, eins og þau eru tryggð með 

Evrópusáttmálanum um verndun mannréttinda og mannfrelsis, sem 

undirritaður var í Róm 4. nóvember 1950, og virðir þjóðarsérkenni norrænu 

landanna.

(5) Þessi samningur kemur ekki í veg fyrir að Norðurlöndin geti beitt eigin 

stjómskipunarreglum um rétt til réttlátrar málsmeðferðar, félagafrelsis, 

prentfrelsis og tjáningarfrelsis í öðrum fjölmiðium.

(6) Ekki má flytja, senda, afhehda eða framselja eða afhenda áfram menn til 

lands þar sem nærlæg hætta er á að þeirra bíði dauðarefsing, pyndingar eða 

önnur ómannúðleg eða niðurlægjandi meðferð eða refsrng.

(7) Nægjanlegt eftiriit skal vera með ákvörðunum er varða fullnustu norrænnar 

handtökuskipunar, en í því feist að dómsmálayfirvöld í því landi sem hinn 

eftirlýsti er handtekinn {, skulu taka ákvörðun um framsal hlutaðeigandi.

(8) Hlutverk miðlægra stjómvaída varðandi fullnustu norrænnar handtökuskipunar 

skal takmarkast við hagnýta umsjón og aðstoð.

(9) Fyrirkomulagið með norrænu handtökuskipuninni hvílir á því mikla trausti sem 

ríkir milli Norðurlandanna.

(10) Danmörk, Finnland og Svíþjóð hafa innieitt rammaákvörðun ráðsins frá 13. 

júnf 2002 um evrópsku handtökuskipunina varðandi málsmeðferð við framsal 

milli aðildarríkjanna (2002/584/RÍA). Öll norrænu löndin hafa gerst aðílar að 

mörgum samningum er gilda á þessu sviði, t.d. Evrópusamningi frá 13.



desember 1957 um framsai og Evrópusamningi frá 27. janúar 1977 um varnir 

gegn hryðjuverkum.

(11) Norræna handtökuskipunin kemur f stað fyrri iöggeminga um framsal milli 

Norðurlandanna.

1. KAFLi 
ALMENNAR MEGSNREGLUR

1, gr.

Skilgreining á skyldunni til að framfylgja norrænni handtökuskipun.

1. Norræna handtökuskipunin er ákvörðun stjórnvalds í réttarkerfinu sem tekin 

er í norrænu landi með það fyrir augum að annað norrænt land handtaki og 

framselji eftirlýstan mann með tilliti til saksóknar eða fullnustu 

fangelsisrefstngar eða annarrarfrelsissviptingarráðstöfunar.

2. Líta ber á evrópska handtökusktpun, sem gefln er út í Danmörku, Finnlandi 

eða Svíþjóð og byggist á rammaákvörðun ráðs Evrópusambandsins frá 13. 

júní 2002 um evrópsku handtökuskipunina og um málsmeðferð við framsal 

milli aðildarríkjanna, sem norræna handtökuskipun samkvæmt samningi 

þessum.

3. LÖndln skulu framfylgja sérhverri norrænni handtökuskipun á grundvelli 

meginreglna um gangkvæma viðurkenningu og í samræmi við ákvæði þessa 
samnings.

2. gr.
Gildissvió norrænnar handtökuskipunar.

1. Gefa má út norræna handtökuskipun vegna háttsemi sem samkvæmt löggjöf 

þess lands sem gefur hana út er refsiverð þannig að varðað geti 

fangelsisrefsingu eða annarri frelsissviptingu (saksókn), eða þegar dæmd
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héfur verið fangelsisrefsing eða ákveðín annars konar 

frelsissviptingarráðstöfun (refsifulinusta).

2. Framsal til saksóknar eða refsifullnustu vegna tveggja eða fleiri refsiverðra 

verknaða getur átt sér stað þó svo að skilyrði 1. mgr. séu aðeins uppfyllt 

varðandi einn verknaðinn.

3. Afbrot, eins og þau eru skilgreind í löggjöf þess lands sem gefur 

handtökuskipun út, leiða til fullnustu á grundvelli norrænnar handtökuskipunar 

með þeim skilmálum sem kveðið er á um í þessum samningi og án þess að 

tvöfalt refsinæmi sé kannað.

3. gr.
Ákvörðun um bær dómsmálayfirvöld o.fl. svo og skilgreining á þriðja landí.

1. Dómsmálayfirvald sém gefur út handtökuskipun er það stjórnvald í 

réttarkerfinu í landinu er gefur hana út sem samkvæmt löggjöf þess lands er 

bært til að gefa út norræna handtökuskipun.

2. Dómsmálayfirvaid sem fær beiðni um fullnustu handtökuskipunar er það 

stjórnvald I réttarkerfinu í landinu sem fær beiðni um fullnustu sem samkvæmt 

löggjöf þess lands er bært til þess að framfyigja norrænni handtökuskipun.

3. Sérhvert landanna útnefnir eitt miðíægt stjórnvald til þess að vera 

dómsmálayfirvöídum innan handar.

4. Sérhvert landanna skýrir frá því við fullgildingu þessa samnings hvaða 

dómsmálayfirvöld séu bær stjórnvöld samkvæmt þeirra etgin iöggjöf, svo og 

hvort miðiægt stjórnvald hafi verið útnefnt.

5. f þessum samningi teist „þriðja iand” vera sérhvert land utan Norðurlandanna 

og Evrópusambandsins.

4. gr.
Ástæður sem skyida tíl synjunar á fullnustu norrænnar handtökuskipunar,

Dómsmálayfirvaíd sem fær beiðni um fullnustu skal synja um fullnustu norrænnar

handtökuskipunar i eftirfarandi tilvikum:
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1) Ef afbrotið, sem norræna handtökuskipunin grundvaliast á, getur sætt 

sakaruppgjöf í iandinu sem beðið er um fullnustu og þetta íand er valdbært til 

saksóknar vegna afbrotsins samkvæmt eigin löggjöf.

2) Hafi sá effcirlýsti verið endanlega dæmdur fyrir sömu verknaði í norrænu landi 

eða aðildarríki ESB, að því tiiskildu að refsing samkvæmt áfellisdómi hafi 

verið fullnustuð, sé til fullnustu eða að ekki sé lengur unnt að fulinægja henni 

samkvæmt löggjöf iandsins sem dæmdi málið.

3) Ef ekki er unnt að leggja á manninn, sem norræn handtökuskipun tekur tii, 

refsiábyrgð á grundvelii löggjafar landsins sem beðið er um fullnustu vegna 

aidurs hans með tilliti tií þeirra verknaða sem norræna handtökuskipunin 

grundvallast á.

5. gr.

Valfrjálsar ástæður tii að synja um futlnustu norrænnar handtökuskipunar.

Dómsmálayfirvald sem fær beiðni um fullnustu getur synjað um fullnustu

norrænnar handtökuskipunar.

1) Ef maðurinn, sem norræna handtökuskipunin tekur til, hefur þegar verið sóttur 

til saka í fullnustulandinu vegna sömu háttsemi og norræna handtökuskipunin 

grundvallast á.

2) Ef háttsemin sem norræna handtökuskipunin grundvallast á telst samkvæmt 

löggjöf landsins sem beðið er um fullnustu að öllu eða nokkru leyti framin á 

landsvæði þessa lands eða á stað, sem jafnast á við það, og háttsemin 

flokkast ekki sem afbrot samkvæmt lögum landsins sem beðið er um 

fuiinustu.

3) Hafi hinn eftirlýsti verið dæmdur endanlega vegna sömu verknaða i þriðja 

landi, að þvi tilskildu að sakfeliing í tiiviki áfellisdóms hafi verið fullnustuð, sé 

til fullnustu eða er ekki lengur fullnustuhæf samkvæmt löggjöf landsins sem 

dæmdi málið.

4) Hafi dómsmálayfirvöld í iandinu sem beðið er um fullnustu ákveðið 

annaðhvort að hefja ekki saksókn vegna afbrotsins sem norræna 

handtökuskipunin grundvaliast á eða hætta við saksókn sem hafin er, eða hafi 

hinn eftirlýsti hlotið endanlegan dóm í öðru norrænu landi vegna sömu 

háttsemi sem kemur i veg fyrir frekari saksókn.



5) Sé norræn handtökuskipun gefln út með tillltl til fullnustu refsidóms eða 

annarrar frelsissviptlngarráðstöfunar og hinn eftiriýsti dvelur í, er ríkisborgarí I 

eða er búsettur I landinu sem beðið er um fullnustu, og þetta land skuldbindur 

sig til þess sjálft að annast fullnustu refsingarinnar eða annarrar

frelsissviptingarráðstöfunar samkvæmt eigin landslögum.

6. gr.

Skilyrtframsal.

Nú er norræn handtökuskipun gefin út með tilliti til saksöknar og maðurinn sem 

handtökuskipunin tekur til er ríkisborgari í eða er búsettur í landinu sem beðið er um 

fullnustu og má þá gera framsalið skilyrt því að viðkomandi verði, eftir að honum 

hefur veríð gefinn kostur á að tjá sig, skilað aftur til landsins sem beðið var um

fullnustu I því skyni að afplána þar fangelsisrefsinguna eða aðra

frelsissviptingarráðstöfun sem viðkomandi verður dæmdur í í landinu sem gaf 

handtökuskipunina út.

7. gr.

Efni og form norrærtu handtökuskípunarinnar.

1. Norræna handtökuskipunin skal innihalda eftirfarandi upplýsingar í

samræmi við eyðublaðið sem er að finna sem fylgiskjal:

a) persónukenni og þjóðerni hins eftirlýsta,

b) nafn, heimilisfang, síma- eða bréfasímanúmer og netfang

dómsmálayfirvaldsins í landinu sem gefur handtökuskipunina út,

c) tilgreiningu á því hvort fyrir liggi fullnustuhæfur dómur, handtökuskipun 

eða önnur fullnustuhæf ákvörðun sem hefur sömu réttaráhrif og nefnd 

er í 1. og 2. gr.

d) hverrar tegundar afbrotið er og lögfræðilega skilgreiningu á því,

e) lýsingu á þvi við hvaða aðstæður afbrotið var framið, þ.á m. hvenær 

það átti sér stað, hvar og hver þáttur hins eftirlýsta var í því,

f) dæmda refsingu, ef um endanlegan dóm er að ræða, eða þann 

refsíramma sem er ákveðinn fyrir viðkomandi afbrot í lögum landsins 

sem gefur út handtökuskipunina,
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g) aðrar afleiðingar afbrotsins eftir því sem kostur er.

2. Hafi handtökuskípunin verið gefin út vegna tveggja eða fieiri refsiverðra 

verknaða er nægilegt að fyrir iiggi handtökuskipun eða 

gæsiuvarðhaldsákvörðun vegna eins þeirra.

2. KAFLI 

MÁLSMEÐFERÐ VIÐ FRAMSAL

8.gr.
Sending norrænnar handtökuskipunar.

1. Þegar dvaiarstaður hins eftirlýsta er kunnur getur dómsmálayfirvaldið sem 

gefur út handtökuskipunina sent norrænu handtökuskipunina beint tii 

dómsmálayfirvaldsins sem beðið er um fuiinustu.

2. Ef dvalarstaður hins eftiriýsta er ókunnur getur landið sem gefur 

handtökuskipunina út beðið eitt eða fleiri af hinum norrænu löndunum um að 

iýsa eftir viðkomandi í samræmi við eftirlýsingarregiur hlutaðeigandi landa. 

Þegar upplýst er um dvalarstaðinn skal senda norrænu handtökuskipunina 

svo fljótt sem verða má til viðkomandi lands.

3. Dómsmálayfirvaldið sem'gefur út handtökuskipunina getur í samræmi við 95. 

gr. samnings frá 19. júní 1990 um framkvæmd Schengen-samningsins frá 14. 

júní 1985 um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum 

ákveðið að tilkynna um hinn eftirlýsta í Schengen-upplýsingakerfinu. 

Tilkynning sem send er inn i Schengen-upplýsingakerfíð svarar til norrænnar 

handtökuskipunar, en með skulu fylgja upplýsingar er greinir i 1. mgr. 7. gr. 

Tilkynningin mun i tiltekinn bráðabirgðatíma, á meðan Schengen- 

upplýsingakerfið er ekki fært um að senda allar þær upplýsingar sem greinir í

7. gr., jafngilda norrænni handtökuskipun, uns dómsmálayfirvaldið sem beðið 

er um fullnustu hefur i samræmi við fyrirmæli veitt handtökuskipuninni 

móttöku.

4. Sé stjórnvaldið sem tekur við norrænu handtökuskipuninni ekki bært tii að 

fjalia um hana sendir það hana án tafar áfram tii bærs stjórnvalds í landi sínu 

og tilkynnir dómsmálayfirvaldinu sem gaf hana út um það.



9. gr.
Réttíndi Hins eftirlýsta.

1. Nú er eftirlýstur maður handtekinn og skal þá dómsmáiayfirvaldið sem beðið 

er um fullnustu, í samræmi við eigin landslög, upplýsa hlutaðeigandi um 

norrænu handtökuskipunlna og efni hennar og möguleikann á því að gefa 

samþykki sitt tll að hann verði framseldur því dómsmálayfirvaldi sem gaf 

handtökuskipunína ú t
2. Eftírlýstur maður, sem handtekinn er með tilíiti til fullnustu samkvæmt 

norrasnni handtökuskipun, á rétt á aðstoð réttargæslumanns og túlks í 

samræmi yið löggjöf landsins sem beðið var um fullnustu.

10. gr.
Gæsluvarðhald yfir manni.

1. Þegar maður er handtekinn á grundvelli norrænnar handtökuskipunar skal 

dömsmálayfirvaldið sem beðið er um fullnustu taka ákvörðun um hvort 

viðkomandi skuli sæta gæsluvarðhaldi áfram í samræmi við lög landsins sem 

beðið er um fullnustu. Hinn handtekna má láta lausan tímabundið á hvaða 

stigi málsíns sem er í samræmi við lög iandsins sem beðið er um fullnustu, að 

því tllskildu að bært stjórnvald í því landi geri þær ráðstafanir sem teljast 

nauðsynlegar til að koma f veg fyrir að hlutaðeigandi strjúki.

2. Til þess að greiða fyrir rannsókn og tll að tryggja framsal má beita þeim 

réttarúrræðum sem.tiltæk eru samkvæmt regium einstakra landa.

11.gr. 
Samþykki til framsals o.fl.

1. Gefi sá handtekni til kynna að hann veiti samþykki sitt til framsals, þar á 

meðal, eftir því sem við á, til saksóknar vegna annarra afbrota sem voru 

framin á undan afbroti því sem framsalið tekur til, sbr. b~lið 2. mgr. 23. gr.7 

skal samþykkið íátið dómsmálayfirvaldinu í té sem beðið er um fullnustu í 

samræmi við löggjöf landsins sem beðið er um fullnustu.



2. Löndin gera nauðsynlegar ráðstafanir til að samþykkis skv. 1. mgr. verði aflað 

með þeim hætti að fram komi að hlutaðeigandi hafi gefið það af frjálsum vilja 

og með fuIIri vítneskju um hvað það hafi í för með sór. í tengslum við þetta á 

hinn handtekní rétt á réttargæslumanni.

3. Samþykki skal færa til bókar I samræmi við löggjöf landsins sem beðið er um 

fullnustu.

4. Samþykki má afturkalía í samræmi við löggjöf landsins sem beðið er um 

fullnustu.

12. gr.

Yfirheyrsla yfir hinum eftirlýsta.

Hafi hinn handtekni ekki veitt samþykki sitt til framsals sem fjallað er um í 11 gr.

á hlutaðeigandi rétt á að verða yfirheyrður af dómsmálayfirvaidi sem beðið er um

fullnustu í samræmi við löggjöf tandsins sem beðið er um fullnustu.

13. gr.
Ákvörðun um framsai.

1. Dómsmálayfirvaldið sem fær beiðni um fullnustu tekur ákvörðun um framsal 

hlutaðeigandi manns innan þeirra tímamarka og með þeim skilyrðum sem 

kveðið er á um í samningi þessum,

2. Nú teiur dómsmálayfirvaldið sem fær beíðni um fullnustu að upplýsingarnar, 

sem landið sem gaf út handtökuskipunina hefur sent, séu ekki nægjanlegar til 

þess að unnt sé að taka ákvörðun um framsaiið og skal það þá beiðast þess 

að fá nauðsyniegar viðbótarupplýsingar án tafar getur sett frest til þess vegna 

nauðsynjar þess að tímamörk 14. gr. verði haldln.

3. Dómsmáiayfirvaldið sem gaf handtökuskipunina út getur hvenær sem er sent 

gagnieg viðbótargögn til dómsmálayfirvaldsins sem var beðið um fullnustu.
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14. gr.

Frestir og málsmeðferð í tengslum við ákvörðun um fullnustu 

norrænnar handtökuskipunar.

1. Meðferð og fullnusta norrænnar handtökuskipunar skal sæta flýtimeðferð.

2. í þeim tiivikum þegar hinn eftiriýsti veitir samþykki sitt til framsais skai taka 

endaniega ákvörðun um fullnustu norrænnar handtökuskipunar eigi siðar en 3 

dögum eftír að þetta samþykki er veitt.

3. í öðrum tilvikum ber að taka endanlega ákvörðun um fuilnustu norrænnar 

handtökuskipunar eigi síðar en 30 dögum eftir handtöku hins eftiriýsta.

4. í einstökum máium, þegar ekki hefur verið tekin endanleg ákvörðun innan 

þeirra fresta sem í 2. og 3. mgr. getur, ber dómsmálayfirvaidinu sem beðið var 

um fuilnustu þegar í stað að tilkynna dömsmáiayfirvaldinu sem gaf út 

handtökuskipunina um það og ástæður þess. Þegar svo ber við skal 

ákvörðunin tekin án tafar.

5. Á meðan dömsmálayfirvaldið sem beðið var um fulinustu hefur ekki tekið 

endanlega ákvörðun um fulinustu norrænnar hahdtökuskipunar ber því að 

tryggja að efnisleg skilyrði fyrir framsali verði áfram fyrir hendi.

6. Sérhverja synjun um fullnustu norrænnar handtökuskipunar ber að rökstyðja.

15. gr

Ákvörðun i þeim tilvikum þegar beiðnum iýstur saman.

1. Hafi fletri en éitt hinna norrænu landa gefið út handtökuskipun á hendur sama 

manni tekur dómsmálayfirvaldið sem beðið er um fullnustu ákvörðun um 

hverri af handtökuskipununum skuii fullnægt, að teknu tilliti til ailra aðstæðna, 

þar á meðal sérstaklega grófleika afbrotsins og hvar það var framið, 

dagsetninga á utgáfu handtökuskipananna, auk þess hvort 

handtökuskipanirnar eru gefnar út með saksókn fyrir augum eða til að 

framfylgja fangeisisrefsingu eða annarri frelsissviptingarráðstöfun.

2. Ljósti saman norrænni handtökuskipun og evrópskri handtökuskipun eða 

beiðni um framsal frá þriðja íandi eða aðíidarríki Evrópusambandsins ákveður 

bært stjórnvald í iandinu sem beðið er um fullnustu hvort það er norræna 

handtökuskipunin, evrópska handtökuskipunin eða framsalsbeiðnin sem skuli
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hafa forgang, að teknu hæfilegu tilliti til allra atvika, þar á meðal atvika sem 

nefnd eru í 1. mgrM auk þeirra sem getið er i samningi eða samkomulagi sem 

kann að vera fyrir hendí.

3. Grein þessi snertir ekki skuldbindingar norrænu landanna samkvæmt 

samþykktinni um Alþjóðlega sakamáladómstólinn eða sem tengjast 

alþjóðadómstólunum vegna brota gegn alþjóðlegum mannúðarlögum.

16. gr.
Forréttindi og friðhelgi.

1. Njóti hinn eftirlýsti forréttinda eða friðhelgi að því er varðar fullnustu eða 

saksókn í landinu sem beðið er um fullnustu byrja frestimir sem nefndir eru í

14. gr. fyrst að líða frá því tímamarki þegar forréttindin eða friðhelgin eru niður 

fallin og dómsmálayfirvaldinu í landinu sem beðið var um fullnustu hefur verið 

tilkynnt um það. Landið sem beðið er um fullnustu tryggir að efnisleg skilyrði 

fyrir framsali séu uppfyllt ef hinn eftíríýsti nýtur ekki lengur slíkra forréttinda 

eða slíkrarfriðhelgi.

2. Ef það er á valdsviði stjórnvalds í landinu sem beðið er um fullnustu að fella 

niður forréttindi eða friðhelgi ber dómsmálayfirvaídinu sem beðið er um 

fullnustu þegar í stað að biðja hlutaðeigandi stjórnvaid um það. Hvíli 

niðurfellingin á forréttindum eða friðhelgi á stjórnvaidi í öðru landi eða 

alþjóðastofnun er það í verkahring dómsmálayfirvaldsins sem gefur 

handtökuskipunina út að fara þessa á leit.

17. gr.
AlþjóðSegar skuldbindingar sem lýstur saman.

Þessi samningur hefur ekki áhrif á skuldbindingar iandsins sem beðið er um 

fullnustu, þegar hinn eftirlýsti er framseidur eða afhentur því frá aðildarríki ESB 

eða þriðja landi, og hlutaðeigandi nýtur vemdar gegn því að vera framseidur 

áfram samkvæmt þeim reglum sem framsalið átti sér stað eftir. Landið sem 

beðið er um fullnustu gerir ailar nauðsynlegar ráðstafanir til þess þegar í stað af 

biðja um samþykki frá því aðildarríki ESB eða þriðja landi sem hefur framselt eða
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afhent hinn eftiríýsta þannig að unnt verði að framselja viðkomandi til iandsins 

sem gaf út handtökuskipunina. Frestirnir sem nefndir eru f 14. gr. byrja fyrst að 

líða frá þeim degi þegar þessar sérstöku reglur falia brott.

18.gr.
Tilkynning um ákvörðun.

Dómsmálayfirvaldið sem beðið er um fullnustu tilkynnir þegar í stað 

dómsmáiayfirvaldinu sem gefur handtökuskipunina út að hve miklu leyti hinni 

norrænu handtökuskipun verði framfylgt.

19.gr.
Frestur til þess að framseija hinn eftirlýsta.

1. Framseíja skal hinn eftirlýsta jafnskjótt og verða má á degi sem stjórnvöldin 

sem í hlut eiga koma sér saman um.

2. Framselja skal hlutaðeigandi eigi síðar en 5 dögum eftir að endanleg 

ákvörðun um að framfylgja skuli norrænni handtökuskipun hefur verið tekin.

3. Ef ókleift reynist af sérstökum ástæðum að framseija hinn eftirlýsta innan 

þess frests sem greinir i 2. mgr. skulu dómsmálayfirvaldið sem beðið var um 

fullnustu og dómsmálayfirvaldið sem gaf handtökuskipunina út þegar hafa 

samband hvort við annað og koma sér saman um nýja dagsetningu varðandi 

framsalið. Framsalið skal fara fram innan 5 daga frá því að fresturinn skv. 2. 

mgr. rennur út

4. Nú skapast þær aðstæður, sem hvorugu landanna verður um kennt, að 

ógerlegt reynist að framseija hinn eftiriýsta innan frestsins sem kveðið er á um 

f 3. mgr. og skulu þá dómsmáíayfirvaldið sem beðið var um fullnustu og 

dómsmálayfirvaldið sem gaf handtökuskipunina út þegar hafa samband hvort 

við annað og koma sér saman um nýja dagsetningu varðandi framsaíið.

5. I undantekníngartilvikum er heimilt að fresta framsali þegar fyrir liggja mjög 

giidar mannúðarástæður, t.d. þegar rík ástæða er til að ætla að framsalið 

myndi augijóslega stofna íffí eða heilsu hins eftirlýsta í hættu. Framfylgja skal 

norrænni handtökuskipun þegar þessar ástæður eru ekki lengur fyrir hendi. 

Dómsmálayfirvaldið sem beðið er um fullnustu tilkynnir þegar í stað
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dómsmáiayfirvaldinu sem gaf út handtökuskipunina um þetta og koma þau 

sér saman um nýja dagsetningu varðandi framsalið.

6. Ef hlutaðeigandi er ennþá í gæsiuvarðhaidi að liðnum frestum skv. 2. -  5, 

mgr. skal hann látinn iaus.

20. gr.

Frestun á framsaii eða tímabundið framsal.

1. Dómsmálayfirvaldið sem beðið er um fullnustu getur, þegar það hefur ákveðið 

að framfylgja norrænni handtökuskipun, frestað því að framseija hinn eftiriýsta 

í því skyní að unnt verði að sækja hann til refsingar i landinu sem annast 

fullnustuna, eða, hafi hiutaðeigandi þegar verið dæmdur, tii þess að láta hann 

afpiána refsingu á landsvæði sínu vegna annars brots en þess sem liggur til 

grundvallar norrænu handtökuskipuninní.

2. í stað þess að fresta framsafi getur dómsmáiayfirvaldið sem beðið er um 

fuilnustu, tímabundið framselt htnn eftirlýsta tii landsins sem gaf 

handtökuskipunina út með þetm skilmáíum sem dómsmáiayfirvaldið sem 

beðið er um fullnustu og dómsmálayfirvaldið sem gefur handtökuskipun út 

koma sér saman um. Samkomulagið skal vera skriflegt og skilmálarnir eru 

bindandi fyrir öfl stjómvöld í landinu sem gaf handtökuskipunina út

21.gr. 
Gegnumflutningur,

Menn sem á að framselja frá einu norrænu jandi til annars má flytja án 

sérstakrar heimildar yfir eða í gegnum eitt eða fleiri af hinum norrænu 

íöndunum.

3. KAFLI 
RÉTTARÁHRIF FRAMSALS

22. gr.
Frádráttur á lengd gæsluvarðhalds í iandinu sem annast fullnustu.
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1. Landinu sem gefur út handtökuskipun ber að draga frá allan þann tíma, sem 

hinn eftirlýsti hefur setið í gæsluvarðhaldi í tengslum við fullnustu á norrænni 

handtökuskipun, þegar réiknuð er heildarlengd þess tíma sem hlutaðeígandi á 

að afplána í landinu sem gaf hana út á grundvelli dæmdrar fangeisisrefsingar 

eða annarrar frelsissviptingarráðstöfunar.

2. í því sambandi skal dómsmálayfirvaldið sem beðið er um fullnustu jafnhliða 

framsalinu afhenda dómsmáiayfirvaldinu sem gefur út handtökuskipun alllar 

upplýsingar um tímalengd gæsiuvarðhalds sem hinn eftlrlýsti hefur sætt á 

grundveííi norrænu handtökuskipunarinnar.

23. gr.
Hugsanleg saksókn vegna annarra afbrota.

1. Mann sem framseldur er á grundvelli norrænnar handtökuskipunar til 

saksóknar eða afplánunar samkvæmt refsidómi eða annarri 

frelsissviptingarráðstöfun má draga tíl ábyrgðar fyrir önnur afbrot, sem hann 

framdí áður en til framsalsins kom, en það sem hann er framseldur fyrir, nema

a) framsalið hefði ekki getað átt sér stað vegna viðkomandi afbrots skv. 4.

gr..
b) framsalinu hefði verið hafnað samkvæmt landslögum skv. 27. gr., eða

c) synja hefði mátt um framsal vegna viðkomandi afbrots skv. 2, eða 4, 

mgr. 5. gr. og iandið sem beðið var um fullnustuna neitar að veita 

samþykki sitt.

2. Þrátt fyrir 1. mgr. má draga mann til refsiábyrgðar, sem samkvæmt norrænni 

handtökuskipun er framseldur til saksóknar eða til að afplána refsidóm eða 

aðra frelsissviptingarráðstöfun, fyrir önnur afbrot, sem hann framdi áður en til 

framsals kom, en það sem hann er framseldur fyrir, ef

a) hlutaðeigandi hefur, þrátt fyrir að hafa átt möguleíka á að yfirgefa 

norrænt land sem hann var framseldur til, látið það hjá líða í 45 daga effcír að 

hann var endanlega látinn laus eða hefur snúið aftur til þessa lands eftir að 

hafa yfirgefið það, eða

b) hlutaðeigandi hefur fyrir eða eftir framsalið veitt samþykki sitt til 

saksóknarvegna annarra afbrota.
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24. gr.
Framsal áfram eða afhending áfram.

1. Mann sem hefur verið framseídur tii annars norræns lands tii saksóknar eða 

afplánunar á refsidómi eða annarri frelsissviptingarráðstöfun má framseija 

áfram tii annars norræns iands en iandsins sem fær beiðni um fuiinustu 

samkvæmt norrænni handtökuskipun, sem gefin var út vegna afbrots sem var 

framið fyrir framsaíið, nema framsali frá landinu, sem upphafiega gaf út 

handtökuskipunina tíl þess lands sem nú gefur út handtökuskipun, hefði verið 

hafnað samkvæmt eigin iögum þess lands á grundvelii 26. eða 27. gr,

2. Mann sem framseldur er til annars norræns lands á grundvelli norrænnar 

handtökuskipunar má framselja eða afhenda áfram einhverju aðildarríki ESB 

eða framselja áfram til þriðja lands í samræmi við regiur í löggjöf þess lands 

sem gaf handtökuskipunina út, vegna afbrots sem framið var fyrir framsaiið, 

ef:

a) hlutaðeigandi hefur sjálfur gefið samþykki sitt til þess,

b) hiutaðeigandi hefur, þrátt fyrir að hafa átt möguleika óhindrað í 45 daga 

á að yfirgefa iandið sem hann var framseldur til, látið það hjá iíða eða, 

eftir að hann yfirgaf landið af fúsum og frjálsum viija, hefur snúið aftur, 

eða

c) landið sem fær beiðni um fullnustu veitir samþykki sitt til þess. 

Samþykki skal aðeins veita ef framsal vegna umrædds verknaðar hefði 

getað átt sér stað á grundvelli regina í löggjöf landsins sem fær beiðni 

um fullnustu.

25. gr,

Afhending muna.

1. Dómsmálayfirvaid sem fær beiðni um fullnustu skai í samræmi við eigin 

landslög og að fenginni beiðni frá dómsmáiayfirvaldi sem gaf 

handtökuskipun út, eða að eigin frumkvæði, leggja hald á og afhenda 

muni:

a) sem eru nauðsynlegir sem sönnunargögn, eða

b) sem hinn eftirlýsti hefur aflað með afbrotinu.
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2. Muni þá sem nefndir eru í 1. mgr. skal afhenda þó svo að ekki sé unnt að 

framfylgja norrænni handtökuskipun vegna þess að hinn efíirlýsti er látinn 

eða hefur strokið,

3. Ef hald er lagt á muni eða þeir eru gerðir upptækir, sem nefndlr eru í 1. 

mgr. og flnnast á landsvæðl landsins sem beðiö er um fullnustu, getur það 

íand í tengslum við sakamál sem er þar til meðferðar haldið þeím 

tímabundið eða afhent þá til þess lands, sem gaf beiðnina útf með því 

skilyrðí að þeím verði skiiað síðar.

4. Sérhver réttindi, sem landið sem beðið er um fullnustu eða þriðji maður 

kann að eiga til þeirra muna sem nefndir eru í 1. mgr., haidast. Ef um slik 

réttindi er að ræða skal landið sem gaf út beiðnina þegar i stað að lokinni 

saksókn skila mununum endurgjaldslaust til landsins sem beðið var um 

fullnustu.

4. KAFLI

SÉRSTAKAR REGLUR UM FRAMSAL TIL/FRÁ ÍSLANDI

26. gr.

Gildissvið - etgin ríkisborgarar.

1. Gildissvið norrænnar handtökuskipunar, sem skilgreind er í 2. gr. 

samningsins, gildir ekki um framsal milli íslands annars vegar og 

Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar hins vegar, þegar um er að 

ræða framsal á eigin ríkisborgurum, sbr. 2.-4. mgr,

2. Synja má um framsal frá íslandi á íslenskum rikisborgara til Danmerkur, 

Finnlands, Noregs eða Sviþjóðar, nema hinn eftírlýsti hafi síðastliðin 2 ár 

fyrir hinn refsiverða verknað verið búsettur í landinu sem gaf 

handtökuskipunina út, eða ef verknaðurinn eða sambærilegur verknaður 

samkvæmt íslenskum lögum getur varðað þyngri refsíngu en fangelsi i 4 

ár.

3. Synja má um framsal frá heimalandi dansks, finnsks, norsks eða sænsks 

ríkisborgara tii íslands, nema hinn eftirlýsti hafi síðastliðin 2 ár fyrir hinn 

refsiverða verknað verið búsettur á íslandi, eða ef verknaðurinn eða



17

sambærilegur verknaður samkvæmí lögum þess lands sem beöið er um 

fulinustu getur varðað þyngri refsingu en fangelsi í 4 ár.

4. Framsal til saksóknar eða refsifullnustu vegna tveggja eða fieiri refsiverðra 

verknaða getur átt sér stað þrátt fyrir að skilyrði 2. eða 3. mgr. séu aðeins 

uppfyllt varðandi einn þeirra.

27. gr.

Gildissvið -  stjórnmálaafbrot

1. Gildissvið hinnar norrænu handtökuskipunar, sem skilgreind er í 2. gr. 

samningsins, nær heldur ekki til framsals milli íslands annars vegar og 

Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar hins vegar, þegar um er að 

ræða stjómmálaafbrot, sbr. 2 -  5. mgr.

2. Synja má um framsal frá Íslandí á ísienskum ríkisborgara til Danmerkur, 

Finnlands, Noregs eða Svíþjóðar vegna verknaðar sem telst 

stjórnmálaafbrot.

3. Synja má um framsal frá heimaíandi dansks, fínnsks, norsks eða sænsks 

ríkisborgara til íslands vegna verknaðar sem telst stjórnmálaafbrot.

4. Synja má um framsal útiendings frá íslandi til Danmerkur, Finnlands, 

Noregs eða Svíþjóðar vegna verknaðar sem telst stjórnmálaafbrot, nema 

sambærilegur verknaður sé refsiverður samkvæmt íslenskum lögum eða 

1., 2. eða 3. gr. Evrópusamnings um varnir gegn hryðjuverkum nái yfir 

hann.

5. Synja má um framsal útlendings frá Danmörku, Finnlandi, Noregi eða 

Svíþjóð til íslands vegna verknaðar sem telst stjórnmálaafbrot, nema 

sambærilegur verknaður sé refsiverður í landinu sem beðið er um fullnustu 

eða 1., 2. eða 3. gr. Evrópusamnings um varnirgegn hryðjuverkum nái yfir 

hann.
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5. KAFLI
ALMENN ÁKVÆÐI OG LOKAÁKVÆÐI

28. gr.
Tengsl við aðra löggerninga.

1. Þessi samningur giJdir á milii Danmerkur, Finnlands, fsíands, Noregs og 

Svíþjóðar.
2. Ákvaeði samningsins Jiafa ekki áhrif á skuldbindingar norrænu landanna 

samkvæmt rammaákvörðuninni um evrópsku handtökuskipunina né 

öðrum íöggerningum er varða framsal tií þriðja lands.

3. Norðurlöndin geta gert tvíhliða eða marghlíða samninga eða aðra 

Jöggerninga við aðiidarríki Evrópusambandsins eða þriðju Jönd eftir að 

samningurinn hefur öðlast gildi. Slíkir samningar eða aðrir löggemingar 

mega ekki hafa áhrif á samskiptin við þau norrænu lönd sem ekki eru 

aðilar að þeim.

29. gr. 
Gildistaka.

1. Samningslöndin geta gerst aðílar að þessum samningi með

a) undirritun án fyrirvara um fullgtldingu eða staðfestingu, eða

b) undirritun með fyrirvara um efíirfarandi fullgildingu eða staðfestingu.

2. Fullgildingarskjölin skulu varðveitt í danska utanríkisráðuneytinu.

3. Danska utanrikisráðuneytið sendir staðfest endurrit af fullgildingarskjölum 

til dómsmálaráðuneyta samningslandanna.

4. Samningur þessi öðlast gildi 3 mánuðum eftir að Öll norrænu löndin hafa í 

samræmi við 1. mgr. veitt samþykki sitt til að vera bundin af samningnum. 

Samningurinn tekur þó fyrst gildi að þvi er varðar Grænland og Færeyjar 3 

mánuðum eftir að danska dómsmálaráðuneytið hefur tiíkynnt danska 

utanríkisráðuneytinu og dómsmálaráðuneytum hinna landanna að 

samningurinn skuli gilda að því er varðar Grænland og/eða Færeyjar.
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5. Áður en öll löndin hafa veitt samþykki sitt til að vera bundin af 

samningnum geta þau íönd, sem tií þess gefa samþykki sítt, komist að 

samkomuíagi um að samningurinn skuli taka gildi þeirra á milli frá fyrra 

timamarki en því sem leiðir af 4. mgr.

6. Með beiðnir úm framsal, sem mótteknar eru áður en samningurinn tekur 

gildi, skal farið eftir giidandi framsalsreglum. Beiðnir, sem tekið er á móti 

eftir að samningurinn hefur tekið gildi, skulu lúta reglum sem norrænu 

löndin hafa samþykkt samkvæmt þessum samningi.

Gjört í Kaupmannahöfn hinn . [ S . j ( l r .................  . 2005 í einu eintaki á

dönsku, finnsku, íslensku, norsku og sænsku sem öll eru jafngiid.

Fyrir rikisstiórn Danmerkur

Fyrir ríkisstjórn, Fínnlands

Fyrir ríkisstjórn íslands

Fyrir ríkisstjórn Noregs

Fyrir ríkisstjórn Svíþjóðar

cooie ocmformy: 
Copennague iq / ? / f  -  'IX M

IAHS G. EAEItSSOIT
Chwí ci^s Archives 

au Mmistéí'e des AHa.iös Etranaé/eá

J f i /& Í í/)V 4. 6 p \ ,
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FYLGISKJAL

NORRÆN HANDTÖKUSKIPUN

Þessi handtökuskipun er gefin út af bæru dómsmálayfirvaldi. Þess er farið á ieit að 

neðangreindur maður verði handtekinn og framseldur með tilliti til saksóknar eða tií 

fullnustu á fangelsisrefsingu eða annarri frelsissviptingarráðstöfun.

A) Uppiýsingar um persönukenni hins eftiriýsta:

Kenninafn:

Eiginnöfn:

Kenninafn konu fyrir giftingu, ef um það er að ræða:

Gælunafn, ef um það er að ræða:

Kyn:

Þjöðerni:

Fæðingardagur:

Fæðingarstaður:

Lögheimili og/eða þekkt heimilisfang:

Tungumál sem hinn eftirlýsti skilur (ef það er vitað):



Ljósmynd og fingraför hins eftirlýsta, ef þau liggja fyrir og sem má afhenda áfram, 

eða nafn og heimilisfang o.f!. þess manns sem hafa á samband við ti! þess að 

útvega ijósmynd og fingraför eða dna-kenniskrá (ef afhenda má þessi gögn áfram og 

þau eru ekki hjáiögð).

Sérstök auðkenni/lýsing á hinum eftiriýsta:

B) Ákvöröuntn sem handtökuskipunin grundvallast á

1. Handtökuskipun eða önnur fulinustuhæf ákvörðun sem hefur sömu réttaráhrif:

Tegund:

2. Fulinustuhæfur dömur:

Mái nr.

C) Lengd refsingarinnar

1. Hámarkslengd fangelsisrefsingar eða annarrar frelsissvíptingarráðstöfunar sem 

dæma má fyrir afbrotið eða afbrotin:

2. Lengd hinnar raunverulega dæmdu fangelsisrefsingar eða annarrar 

freisissviptingarráðstöfunar:



22

Sá hlutí refsingarinnar sem ekki hefur verið afplánaður:

D) Afbrotin

Þessi handtökuskipun varðar alls afbrot.

Lýsing á aðstaeðunum þegar afbrotið eða afbrotin vóru framin, þar á meðal 

timasetning (dagur og stund), staður og þáttur hins eftirlýsta i afbrotinu eða 

afbrotunum:

Tegund og lögfræðiieg skiigreining. á afbrotinu eða afbrotunum, ásamt tilvísun til 

viðeigandi laga eða réttarreglna:

Önnur atriði sem kunna að hafa þýðingu í málinu:

E) Haldlagning og afhending muna

Þessi handtökuskipun tekur einnig til haldlagningar og afhendingar á munum sem 

nauðsynlegir eru sem sönnunargögn:



Þessi handtökuskipun tekur eínnig til haidíagningar og afhendingar á munum sem 

hinn eftirlýsti hefur aflað sér með afbrotinu:

Lýsing á mununum og hvar þeir eru niður komnir (ef vitað er):

F) Stjórnvaldið sem gefur handtökuskipunina út

Dómsmálayfirvaldið sem hefur gefið handtökuskipunina út:

Nafn fulltrúa dómsmálayfirvaldsins:

Starfsheiti (titill/staða);

Málsnúmer:

Heimilisfang:

Simnúmer (landsnúmer) (svæðisnúmer):

Bréfasímanúmer (iandsnúmer) (svæðisnúmer):

Netfang:

Nafn og heimilisfang o. fl. þess manns sem hafa á samband við í tengslum við 

framkvæmd framsalsins:
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G) Undirskriftir o.fí.

Undirskrift dómsmálayfirvaldsins sem gefur handtökuskipun út og/eða undirskrift 

fulltrúa þess:

Nafn:

Starfsheiti (titill/staða):

Dagsetning:

Opinber stimpill (ef hann er fyrir hendi):



V E R B A L N O T E

Den KgL danske Ambassade har herved den ære at meddele Islands udenngsministerium, at 
Sverige, Norge, Island og Danxmrk den 15. December pa et mode I K^benhavn undertegnede 
konvention om overgivelse for strafbarc forhold mellem de noidiske lande (Nordisk 
arrestondre). For samtlige nordiske lande gælder, at underskrivelsen af konventionen fandt sted 
med forbehold for en senere ratifikation eller godkendelse.

Konventionen træder i kraft 3 maneder efter, at samtiige nordiske lande Í medf^r af stk. 1 har 
afgivet sit samtykke til at være bundet af koEventionen. Konventionen træder dog farst i kraft 
for Gr^nland og Fær^eme 3 máneder efter, at det danske justitsmimsterimn har meddelt det 
danske udenrigsministerium og de 0vrige landes jusritsministerier, at konventionen skal have 
gyldighed for Gr0nland og/ elÍer Fær^eme.

F0r samtlige lande har afgivet sit samtykke til at være bundet af konventionen, kan de lande 
som har afgivet sit sanatyklœ, aftale, at konventionen skal trasde i kraft i forholdet mellem disse 
lande fra et tid%ere tidspimkt end det, der f^lger af stk. 4.

Anmodninger om udlevering, der modtages inden konveationens ikraftttæden, vil skuile 
behandles efter den gældende tidleveringsordnmg. Anmodninger, der modtages efter 
konventionens ikrafttrædelse, vil vaere omfattet af de regler, som de nordiske lande har vedtaget 
i henhold til denne konvention,

Kopi af undertegneisesdokumenteme er tidtígere fremsendt.

Den KgL Danske Ambassade benytter lejligheden til at forsikre det islandske 
udenrigsministerium om sin mest udmærkede bajagtelse.

Reylqavik, den 30. januar 2006.

Isiands udenrigsministerium 
Reykjavik


