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Útdráttur 
 
Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á svar við þeirri spurningu á hvaða hátt og hversu 

mikið tvöfaldur ríkisborgararéttur hefur áhrif á málefni varðandi gagnkvæma aðstoð og 

samvinnu ríkja er snertir framsal sakamanna og hvernig slík mál eru afgreidd. Umfangsefni 

þessarar ritgerðar fellur undir alþjóðalegan refsirétt. Svarsins er leitað með þeim hætti að fyrst 

verður gerð grein fyrir hugtakinu „framsal“, þróun og lagalegu eðli þess. Þá er farið yfir helstu 

meginreglur þjóðaréttar er varða framsal sakamanna og framsal skoðað með tillit til 

mannréttinda. Fjallað verður um hugtakið ríkisborgararétt, en mismunandi leiðir eru til að 

öðlast hann og verður hér gerð grein fyrir þeim og verður áhrif tvöfalds ríkisfangs á framsal 

sakamanna skoðað. Þá verða raktir helstu samningar á sviði framsalsmála og hvernig þeir 

myndast í íslenskum landsrétti auk þess gerð grein fyrir alþjóðasamvinnu í framsalsmálum, 

einkum í Evrópu og milli Norðurlandanna. Margvísleg ágreiningsmál geta komið upp við 

beiðni um flutning dæmdra þegar hinn dæmdi hefur bæði ríkisborgararétt í ríki sem framsalsins 

beiðist og ríki sem framsalsbeiðninni er beint að. Gerir undirrituð í stuttu máli grein fyrir 

flutningi dæmdra sakamanna með tvöfaldan ríkisborgararétt og afplánun erlendra dóma. Að 

lokum er fjallað um áhrif tvöfalds ríkisborgararéttar á framsal og niðurstöður dregnar saman. 

Niðurstöður benda til þess að tvöfaldur ríkisborgararéttur muni almennt ekki hafa áhrif á 

framsal í þeim tilvikum þegar sakamaður hefur tvöfaldan ríkisborgararétt bæði á Íslandi og í 

öðru ríki. 
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Abstract 
 
The aim of this thesis is to seek the answer to the question of how and to what extent dual 

citizenship affects issues of mutual assistance and cooperation in relation to the extradition of 

the offenders and how such cases are dealt with. The scope of this thesis is subject to 

international criminal law. The answer is revealed in such a way that the term "extradition" 

will first be described, its development and its legal nature. The main principles of international 

law concerning the extradition of offenders are also examined and extradition with respect to 

human rights. The term citizenship will be discussed, but there are different ways of gaining 

state citizenship, and it will be explained here and examined what the influence of the dual 

citizenship is on the extradition of offenders. Next, the main conventions in the field of 

extradition and the way they appear in Icelandic national law will be discussed, as well as a 

description of international cooperation in extradition, the European and Nordic countries. A 

variety of disputes may arise when requests of transfer of a sentenced person who has both a 

nationality in the requesting state and the State in which the request for extradition is sought. 

Briefly the thesis will explain the transfer of accused persons with dual nationality and the 

sentence of foreign judgments. Finally, consideration is given to the effects of dual nationality 

on extradition and conclusion are summarized. The conclusion indicates that dual nationality 

will generally not affect extradition in cases where a criminal is dual national both in Iceland 

and in another state. 
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1.  Inngangur 
Alþjóðaleg glæpastarfsemi er áhyggjuefni allra ríkja. Viðleitni ríkja til þess að berjast gegn 

glæpastarfsemi hefur leitt til að teknar hafa verið upp reglur um framsal sakamanna og 

gagnkvæma aðstoð ríkja.1 Gagnkvæm aðstoð og samvinna ríkja er varðar framsal öðlast meira 

vægi og er ein af mikilvægustu leiðunum til að ná alþjóðlegri réttaraðstoð í sakamálum. 

Með framsali leitast ríki við, samkvæmt samningi eða á gagnkvæmisgrundvelli að 

afhenda öðru ríki, vegna beiðni þess síðarnefnda, einstakling sem er grunaður, ákærður eða 

dæmdur fyrir refsivert brot gegn lögum þess ríkis sem framsals óskar og hefur lögsögu yfir 

einstaklingi.2 

Sjaldnast skipta tengsl ríkis við sakborning, á þeim grundvelli að hann sé ríkisborgari eða 

búsettur í ríkinu, máli í framsalsmálum. Í tilvikum þar sem einstaklingur fellur undir fleiri en 

eina lögsögu hins vegar, vegna þess að hann hefur ríkisfang í fleiri en einu landi, gæti komið 

upp ágreiningur í framsalsmálum um hvaða ríki sé hæft til að krefjast framsals. 

Ríkisborgararéttur felur í sér formleg tengsl einstaklings við tiltekið ríki, en almennt er það á 

forræði hvers ríkis að setja skilyrði um það hvernig einstaklingar öðlast ríkisfang.3 

Í þessari ritgerð er leitast við að svara þeirri spurningu á hvaða hátt og hversu mikið 

tvöfaldur ríkisborgararéttur hefur áhrif á málefni varðandi gagnkvæma aðstoð og samvinnu 

ríkja er snertir framsal sakamanna og hvernig slík mál eru afgreidd að íslenskum rétti. Til að 

fá svar við þeirri spurningu, verður fyrst gerð grein fyrir hugtakinu „framsal“, farið yfir 

sögulega þróun þess og hvaða brot séu framsalshæf. Auk þess verður farið yfir helstu 

meginreglur þjóðaréttar er varða framsal sakamanna. Næst verður skoðað framsal sakamanna 

með tvöfaldan ríkisborgarrétt með tilliti til mannréttinda, þar að auki verður bæði fjallað um 

innlenda og erlenda dómaframkvæmd. Þar á eftir verður fjallað um hugtakið ríkisborgararétt, 

mismunandi leiðir til að öðlast hann og hvernig tvöfaldur ríkisborgararéttur myndast í 

mismunandi ríkjum og áhrif hans á framsalið. Þá verður farið yfir helstu sjónarmið um framsal 

sakamanna á alþjóðlegum vettvangi í þeim tilvikum sem sakamenn með tvöfaldan 

ríkisborgararétt koma við sögu og hvaða áhrif það hefur á framsalið. Í framhaldinu er leitast 

við að varpa ljósi á helstu samninga á sviði framsalsmála og hvernig þeim er framfylgt í 

                                                
1 Stefán Már Stefánsson og Eiríkur Tómasson, „Álitsgerð um mál Eðvalds Hinrikssonar“ Morgunblaðið 
(Reykjavík, október 1992) <http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=1772524> skoðað 27. febrúar 2017. 
2 M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Volume 2: Multilateral and Bilateral Enforcement 
Mechanisms: Third Edition (BRILL 2008) 500. 
3 Lög um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952. Í  þeim lögum eru sett skilyrði um hvernig einstaklingar geta 
öðlast ríkiborgararétt. 
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íslenskum landsrétti. Að auki verður gerð grein fyrir samvinnu Evrópu- og Norðurlanda í 

framsalsmálum. Í sambandi við það verður gerð grein fyrir framsalssamningi Evrópuráðsins 

þar sem framsalslög komu fyrst við sögu  hér á landi vegna aðildar Íslands að samningnum og 

hefur hann mikla þýðingu hér á landi þar sem íslensk lög um framsal og aðstoð í sakamálum 

nr. 13/1984, byggja á honum. Enn fremur verður vikið í stuttu máli að Norðurlandasamvinnu í 

framsalsmálum. Samstarfið hefur verið endurskoðað með samningnum um norrænu 

handtökuskipunina sem undirrituð var árið 2005 og lögfest í landsrétti með lögum nr. 12/2010 

um afhendingu manna milli Norðurlanda vegna refsiverðs verknaðar. 

Auk þess verður í stuttu máli gerð grein fyrir flutningi dæmdra sakamanna með tvöfaldan 

ríkisborgararétt og afplánun erlendra dóma. Margvísleg ágreiningsmál geta komið upp við 

beiðni um flutning dæmdra þegar sá dæmdi hefur bæði ríkisborgararétt í ríki sem framsalsins 

beiðist og ríki sem framsalsbeiðnin beinist til. Að lokum eru niðurstöður dregnar saman. 
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2. Framsal  

2.1. Hugtakið framsal 

Með framsali sakamanns er átt við það ferli þar sem einstaklingur er fluttur nauðugur og 

afhentur erlendu ríki, á gagnkvæmnisgrundvelli, vegna refsiverðrar háttsemi sem hið erlenda 

ríki sakar einstakling um eða hefur ákært eða dæmt hann fyrir.4  

Samkvæmt lögfræðiorðabókinni er með framsali sakamanns átt við „Nauðungarflutning 

manns og afhendingu á vald erlends ríkis vegna refsiverðrar háttsemi sem hið erlenda ríki, 

sem ber fram framsalsbeiðni, sakar manninn um eða hefur ákært eða dæmt hann fyrir.“5 

Ríki er almennt ekki skylt að þjóðarétti að framselja til annars ríkis meinta brotamenn 

heldur byggist framsal grunaðra eða dæmdra sakamanna á vilja hlutaðeigandi ríkja og í slíku 

samstarfi liggja til grundvallar framsalssamningar milli ríkja sbr. 1. og 17. gr. laga um framsal 

sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum nr. 33/1984 ( hér eftir framsalslögin).6 Ríki er í 

sjálfsvald sett hvort það framselur sakborninga, fyrir hvaða brot og með hvaða skilyrðum og 

fer um þau atriði samkvæmt landsrétti hvers ríkis en ekki að þjóðarétti.7 Ríki hafa brugðist við 

með því að setja lög um framsalsmál, þar sem kveðið er á um fyrir hvaða tegundir brota er 

heimilt eða skylt samkvæmt samningi að framselja einstakling, á gagnkvæmnisgrundvelli, 

þegar um það berst beiðni frá öðru ríki. Framsal getur einungis átt sér stað á grundvelli ákvæða 

laga eða á grundvelli samnings um þessi efni sem stoð á í hlutaðeigandi lögum. 

Sérhvert fullvalda ríki hefur einkarétt á því að framkvæma ríkisvald á yfirráðsvæði sínu. 

Í því felst að hið fullvalda ríki hefur lögsögu samkvæmt landsrétti til að fjalla um réttindi og 

skyldur þegna eða aðila sem tengjast ríkinu og önnur ríki hafa þar ekki löggjafarheimild.8 

Forráðassvæðislögsaga (e. territorial principle) er grundvallarlögsöguregla þjóðaréttar og 

framsal byggir mikið á forráðasvæðislögsögu reglunni. Í forráðasvæðislögsögunni felst því að 

ríki á einkarétt á því að framkvæma ríkisvald, á forráðasvæði þess, setja lög, kveða upp dóma, 

halda uppi reglu, handtaka og ákæra einstaklinga fyrir meinta refsiverða háttsemi sem á 

yfirráðsvæði þess ríkis er viðhöfð og ekki síst skylda til að framfylgja lögum og reglum. Sú 

skylda hvílir á öllum þegnum, sem á yfirráðsvæði þess ríkis eru staddir, útlendingum sem þar 

                                                
4 Stefán Már Stefánsson og Eiríkur Tómasson (n. 1). skoðað 23. febrúar 2017. 
5 Páll Sigurðsson o.fl., Lögfræðiorðabók: með skýringum (Codex : Lagastofnun Háskóla Íslands 2008). 
6 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Codex 2011) 124. 
7 Gunnar G. Schram, Ágrip af þjóðarétti (Úlfljótur 1986) 125. 
8 Gunnar G. Schram, Kaflar úr Þjóðarétti ( Reykjavík 1976 ) 69. 
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eru heimilisfastir jafnt sem ríkisborgurum, að þeir lúta lögsögu ríkisins með nokkrum 

undantekningum svo sem þeir sem njóta úrlendisréttar. Þeir sem heyra undir úrlendisrétt eru 

erlendir þjóðhöfðingjar, sendifulltrúar og fleiri. Forráðasvæðislögsaga ríkis takmarkast 

einungis af reglum þjóðaréttar.  Í því felst að ríki getur ekki beitt ríkisvaldi sínu á forráðasvæði 

annars ríkis nema með sérstakri heimild þess ríkis, annars telst það alvarlegt þjóðaréttarbrot.9 

Framsal tengist reglunni og er þessi regla enn talin meginreglan þegar kemur að framsali. Þar 

sem framkvæmd refsilögsögu ríkis nær ekki til yfirráðsvæðis annars ríki, getur ríki ekki saksótt 

brotamann sem framið hefur brot í lögsögu annars ríkis vegna þess að sérhvert ríki á einkarétt 

á því að framkvæma ríksvald á yfirráðasvæði sínu í skjóli einkaréttar ríkisins til 

framkvæmdalögsögunni. Því verður ríki að leita liðsinnis hins erlenda ríkis við hvers lög 

brotamaðurinn hefur gerst brotlegur, til að handtaka hann hjá þarlendum yfirvöldum og 

framselja.10 Til dæmis geta íslenskir lögreglumenn ekki handtekið íslenskan ríkisborgara eða 

útlending búsettan hérlendis á landsvæði annars ríkis fyrir brot gegn íslenskum lögum. 11 En í 

þeim tilvikum þegar brot eru framin utan yfirráðasvæðis ríkis geta aðrar lögsögureglur náð til 

þeirra brota þannig að lögsaga ríkis vegna brota sem framin eru utan forráðasvæði þess. Ríki 

tels að vera almennt heimilt að áskilja sér með lögum refsilögsögu yfir þegnum sínum eða þar 

heimilsföstum einstaklingum þótt varða afbrot þeirra einstaklinga sem eiga sé stað utan 

forráðasvæðis ríkisins.12 Ein af þeim lögsögureglum er þegnreglan (e. nationality principle). 

Samkvæmt þegnreglunni telst ríki almennt vera heimilt að áskilja sér með lögum refsilögsögu 

yfir ríkisborgurum sínum og eftir atvikum yfir þar búsettum þegnum, heimilisföstum 

útlendingum, þótt varði athafnir þessara einstaklinga sem eiga sér stað utan forráðasvæðis 

ríkisins.13 Þetta þýðir samt ekki að ríki geti beitt  lögsögu sinni innan landsvæðis annars ríkis. 

Ekki er unnt að láta meintan brotamann sæta refsingu fyrr en hinn meinti brotamaður er aftur 

kominn inn á forráðasvæði ríkisins, þ.e.a.s. ekki fyrr en ríkisborgari eða hinn heimilisfasti 

útlendingur er kominn aftur inn á forráðasvæði ríkisins.  

Samkvæmt ákvæði almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir hgl.) skal refsað eftir 

íslenskum hegningarlögum fyrir verknað, sem íslenskir ríkisborgarar eða einstaklinga, búsettir 

á Íslandi, hafa framið erlendis, ef brot er framið á stað, sem refsivald annarra ríkja nær ekki til 

að þjóðarétti, og var þá jafnframt refsivert eftir lögum heimaríkis sakbornings sbr. 1. mgr. 5. 

                                                
9 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Codex 2011) 120. 
10 Gunnar G. Schram, Kaflar úr þjóðarétti ( Reykjavík 1976 ) 90. 
11 Sama heimild 90. 
12 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 9) 122. 
13 sama heimild. 
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gr. hgl. . Samkvæmt 2. mgr. 5. gr. hgl. skal refsað eftir íslenskum hegningarlögum ef brot er 

framið á stað, sem refsivald annars ríkis nær til að þjóðarétti, og var þá jafnframt refsivert eftir 

lögum þess. 

Lögsaga sem byggir á þegnreglunni grundvallast á þjóðerni brotamannsins og mörg 

ríki, þar á meðal Ísland, byggja á þessari lögsögu og hefur ríkisborgari þeirra rétt á vernd 

heimaríkis síns, þegar hann er staddur erlendis.14 Það er mismunandi eftir ríkjum hvernig 

þegnreglunni er beitt og er framkvæmd ríkja ekki að öllu leyti samhæfð. Fleiri ríki, sérstaklega 

þau sem eru með réttarkerfi er byggir á meginlandsrétti að evrópskri fyrirmynd (e. civil law ), 

eru með víðtækari heimildir í lögum en ríki sem búa yfir engilsaxneskri lagahefð, til að krefjast 

dómslögsögu yfir glæpum frömdum af ríkisborgara þeirra þrátt fyrir að brot hafi verið framið 

á yfirráðasvæði annars ríkis.15 

Ríki sem hafa engilsaxneskra lagahefð (e. common law ) hafa tilhneigingu þó til að 

takmarka lögsögu sína í sakamálum yfir glæpum sem framdir eru af ríkisborgara þeirra 

erlendis, við mjög alvarleg afbrot. Í Bretlandi er þegnreglan almennt takmörkuð við landráð, 

morð og fjölkvæni  af afbrotum framdra af breskum ríkisborgurum erlendis.16 Einnig hafa ríki 

sem byggja á meginlandsrétti víðtækara vald til að ákæra eigin ríkisborgara fyrir brot framin 

erlendis og munu ekki vilja heimila framsal til annarra ríkja á eigin ríkisborgurum sem grunaðir 

eða dæmdir eru þar vegna alvarlegra brota. Á hinn bóginn eru ríki sem hafa engilsaxneska 

lagahefð viljugri til að framselja eigin ríkisborgara.17 

2.2.  Stuttur inngangur um þróun framsalsmála 

Uppruna alþjóðlegrar samvinnu ríkja gegn glæpastarfsemi má rekja til upphafs formlegra 

ríkjasamskipta í því sem hefur verið lýst sem elsta skjali í diplómatískri sögu, friðarsáttmála 

frá árinu 1280 fyrir Krist á milli Ramses II, faraós Egyptalands, og Hetíta-prinsins Hattushilish 

III. Í sáttmálanum voru ákvæði sem kváðu á um afhendingu glæpamanna sem flúðu undan 

einum aðila og fundust á yfirráðasvæði annars. Framsalssamningar voru skráðir á síðari tímum 

sögunnar, en samningar sem gerðir voru fyrir átjándu öld voru umdeildir. Flestir fræðimenn 

um sögu þjóðaréttar telja að alþjóðaleg samvinna gegn glæpastarfsemi hafi verið í lágmarki 

fyrir átjándu öld, mjög fáir milliríkjasamningar voru til og framsal átti sér stað yfirleitt án 

                                                
14 Gunnar G. Schram (n. 7) 50. 
15 Satyadeva Bedi, Extradition in International Law and Practice (Discovery Publishing House 1991) 176. 
16 Malcolm Nathan Shaw, International Law (5th ed., Cambridge University Press 2003) 588. 
17 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 9) 124. 
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samninga og um var að ræða afhendingu á pólitískum óvinum frekar en venjulega 

glæpamenn.18  

Hugmyndin um framsal var fyrst notuð formlega í Frakklandi (extradition) 19. febrúar 1791, 

en ekki kom fram í neinu frönsku framsalssamningi fyrir en árið 1820. En að mati fræðimanna 

er haldið fram að hugtakið framsal var notað á milli konungur Frakklands og prinsinn biskup í 

Basel, til að takast á við afbrot sem gæti vera framin á landmærun sínum . Hugtakið framsal er 

af latneskum uppruna og þýðir „ex“ að utan, og sögnin „tradere“ þvingunaraðgerðir til þess að 

skila eða afhenda. 19 Samkvæmt frönsku orðabókinni Le Petit Larrousse er framsal skilgreint 

sem framkvæmd afhendingar hins brotlega til erlends ríkis vegna  beiðni þess ríkis, þar sem 

sakað er eða dæmt fyrir refsivert brot gegn lögum þess ríkis.20 

 

2.3. Lagalegt eðli framsalsins 

Almennt telst framsal ferli þar sem eitt ríki afhendir öðru erlendu ríki einstakling vegna 

refsiverðrar háttsemi, sem hið erlenda ríki sakar hann um eða hefur ákært eða dæmt hann fyrir. 

Framsalsreglurnar teljast vera í hag allra ríkja að refsingu fyrir refsiverða háttsemi er komið 

fram og fela í sér alþjóðaleg réttaraðstoð á grundvelli tvíhliða eða marghliða samninga. Án 

gagnkvæmrar réttaraðstoðar ríkja væri mjög erfitt að tryggja að refsingu verði komið fram fyrir 

afbrot, sérstaklega í þeim tilvikum þegar brotamanninum tekst að flýja úr landi eftir að hafa 

framið afbrotið. 

 

2.3.1. Framsal, fullveldisathöfn 

Þegar ríki framselur sakamann er um að ræða fullveldisathöfn þar sem ríki er að viðurkenna 

sjálft að án gagnkvæmrar réttaraðstoðar við önnur ríki gæti það ekki tryggt að fullu framkvæmd 

réttarins á yfirráðasvæði þess. Á hinn bóginn mætti líka telja að ríki sem er bundið alþjóðlegum 

skyldum, t.d. á grundvelli þjóðaréttarsamninga er ekki hægt að athafna sig að fullu sem 

fullveldisríki þar sem ríkið er bundið að þjóðarétti. Þrátt fyrir það eru þær aðgerðir ríkja, að 

undirrita alþjóðasamninga, aðild eða fullgildingu slíkra samninga er birtingarmynd á fullveldi 

þeirra. Með því eru fullvalda ríki að sýna vilja sinn til samvinnu við önnur ríki, sem sagt 

gagnkvæmrar réttaraðstoðar. Ríki eru hvert um sig fullvalda en þrátt fyrir að þau séu bundin af 

þjóðarétti eru þau þó almennt ekki við aðrar reglur bundin nema þær sem þau gangast af fúsum 

                                                
18 Ivan Anthony Shearer : Extradition in International Law ( Manchester University Press 1971 ) 5. 
19 Bedi (n. 15) 4. 
20 Éditions Larousse, „Définitions : extradition - Dictionnaire de français Larousse“ 
<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/extradition/32442> skoðað 11. mars 2017. 
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og frjálsum vilja undir og þá oftast með háttsemi sinni eða með samningum sín á milli. 

Þjóðaréttur er valddreift lagakerfi og byggist einkum á samþykki jafnstæðra og fullvalda ríkja 

sem í senn móta og fylgja þeim reglum sem teljast hafa myndast í samskiptum þeirra  og 

grundvallast einkum á venjuhelgaðri háttsemi ríkjanna eða á grundvelli milliríkjasamninga.21 

Samningar um framsal sakamanna eru dæmi um það að ríki er að samþykkja af fúsum og 

frjálsum vilja að láta í té gagnkvæma réttaraðstoð við önnur ríki með því að vinna gegn 

glæpum. Framsal sakamanna er fullveldisathöfn ríkisins, þar sem ríki er að samþykkja eða 

synja afhendingu sakamanns á grundvelli tvíhliða eða marghliða samninga eða á grundvelli 

gagnkvæmnissjónarmiða.22 Í krafti fullveldisréttinda sinna er ríkið sá aðili sem ákveður hvaða 

framsalsbeiðandi ríki skuli fá sakamann framseldan ef framsals hins brotlega er óskað samtímis 

af fleiri ríkjum. 

 

2.3.2. Framsal, dómstólaathöfn eða stjórnvaldsathöfn (pólitísk)? 

Almennt eru viðurkenndar þrjár leiðir til að veita framsal, í samræmi við hvaða yfirvald er 

valdbært til að taka ákvörðun um hvort framsal sé tækt. Það eru dómstólaleiðin, 

stjórnvaldsleiðin eða blönduð leið. 

Í framsalssamningum er ekki ávallt kveðið á um hvaða aðilar ríkisvaldsins skuli fara 

með meðferð sakamála heldur er það þannig að ríki sem framsalsbeiðni er beint til, sé látið það 

eftir að ákvæða í lögum, hverjum aðilar ríkisvaldsins eigi að fela meðferð framsalsmála. Það 

getur verið að í lögum sé stjórnvöldum eða einungis dómsvaldinu eða hvorum tveggja þessum 

aðilum ríkisins heimilað að fara með meðferð framsalsmála.23 

Þegar dómstólaleiðin er farin er dómsúrskurðar krafist áður en krafa um framsal er tekin 

til greina. Þar af leiðandi er óheimilt að framselja sakamann nema um það sé dæmt af 

dómstólum. Dómstóllinn hefur ákvörðunarvald um hvort krafa um framsal uppfyllir skilyrði.24 

Dómstólaleið framsalsins var útbreidd á seinni hluta tuttugustu aldar, sú leið er nú farin í 

flestum löndum. Á þann hátt er hægt að standa vörð um grundvallarréttindi  framsalshæfra 

einstaklinga og á sama tíma er þetta skilvirk og árangursrík leið í alþjóðlegri samvinnu ríkja í 

baráttunni gegn glæpastarfsemi. Það samræmist eflaust betur stjórnarskrá að dómsvald fari með 

þau málefni sem hafa áhrif á frelsi einstaklinga heldur en stjórnvöld. Mat á því hvort formleg 

                                                
21 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 9) 22. 
22 Radu (Mitra) Mariana, „Controversies on the Legal Nature of Extradition“ (2013) 13 (2) Ovidius University 
Annals, Series Economic Sciences 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=109414942&site=ehost-live> skoðað 28. 
mars 2017. 
23 Ivan Anthony Shearer, Extradition in International Law (Univ Press 1971) 197. 
24 Bedi (n. 15) 250. 
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og efnisleg skilyrði fyrir framsali eigi við, og endaleg ákvörðun um samþykki eða synjun 

framsals, tilheyra dómstólum. Hvert ríki setur reglur, samkvæmt sínum landsrétti, um hvernig 

meðferð sakamála á að vera framkvæmd. Dómstólum ber að tryggja sakborningi réttláta 

málsmeðferð í samræmi við lög og reglur þess ríkis þar sem viðkomandi er staddur. 

Belgía var fyrsta ríkið til að innleiða dómsvaldsleiðina til að fara með meðferð framsalsmála 

með lögum frá 1833. Í þeim lögum var þess krafist að framsalsmál yrðu lögð fyrir dómstóla til 

athugunar en dómsniðurstöður voru ekki endanlegar heldur einungis leiðbeinandi. Kerfi 

samkvæmt þessari löggjöf er enn í gildi. Þannig hafa stjórnvöld umboð til að ákveða beiðni um 

framsal á eigin ábyrgð, eftir að búið er að leita ráðgefandi álits frá ákæruvaldi 

áfrýjunardómstólsins ( chambre des mises en accusation of the Court of Appeal ). Svipað kerfi 

er í Mexíkó og Perú.25  

Dómstólaleiðin er öðruvísi í framkvæmd í ensk-amerísku (Anglo-American) kerfi. Í 

staðinn fyrir að dómstólaákvarðanir séu einungis ráðgefandi hefur löggjöf þar haft þau áhrif að 

dómstólaleiðin er bindandi þegar dómsákvörðun gengur sakamanni í vil og er synjað um 

framsal, þá ber stjórnvöldum einnig að synja um framsal. Á hinn bóginn ef skilyrði um framsal 

eru talin að vera fyrir hendi er dómsákvörðun einungis ráðgefandi og hafa stjórnvöld 

úrskurðavald um framsal. 

Þetta kerfi var tekið upp með löggjöf í Bretlandi árið 1842 og 1843 og Bandaríkjunum 

árið 1848 í fyrstu framsalslögum þar. Frakkland tók líka upp þetta kerfi með löggjöf árið 1927. 

Fleiri ríki sem notast við sama kerfi, t.d. Argentína, Austurríki, Brasilía, Chíle, Costa Rica, 

Finnland, Grikkland, Haiti, Ítalía, Lúxemborg, Noregur, Svíþjóð, Sviss, Tyrkland og Úrúgvæ.26  

Í raun er þetta sambland af dómsvalds- og stjórnvaldsleið frekar en hrein dómstólaleið.27 

 

Stjórnvaldsleiðin er þannig í framkvæmd að utanríkisráðherra viðkomandi ríkis fer með 

framsalsmálin á fyrstu stigum. Hann fær framsalsbeiðnina í hendur í umboði forsetans eða 

konungs og er hún síðan send áfram til dómsmálaráðuneytisins, sem síðan ákveður hvort verða 

skuli við framsalbeiðni eða ekki. Ríki sem styðja stjórnvaldaleið telja að aðeins stjórnvald sé 

valdbært til að taka ákvörðun um beiðni um framsal og er dómsvaldsleiðin algjörlega útilokuð. 

Framsal er, samkvæmt þessari leið, eingöngu pólitísk athöfn, byggð á gögnum frá 

stjórnsýslustofnunum og stundum dómstólagögnum. 28 

                                                
25 Shearer (n. 23) 198. 
26 sama heimild 199. 
27 Bedi (n. 15) 250. 
28 sama heimild 136. 
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Þegar þessi leið er farin þá er engin dómsmeðferð sem undafari framsals. Í þessu pólitíska 

kerfi framsalsins er framsalsbeiðni sett í hendur stjórnvalda þess ríkis sem beðið er um að 

framselja sakamann eftir diplómatískum leiðum. Ríki sem framsalsbeiðnin berst til annast 

rannsókn, skoðar hvort skilyrði um framsal eru uppfyllt samkvæmt lögum og hefur endanlegt 

ákvörðunarvald um hvort samþykkja eða synja ber framsalinu. Þessa leið mætti telja mjög 

umdeilda þar sem stjórnvöld hafa algjört vald yfir því hvort sakamaður er framseldur eða ekki 

og er hætta á því að réttarvernd viðkomandi sé ekki nægilega tryggð með þessara leið. Framsal 

er þvingunarráðstöfun og felur í sér skerðingu á frelsi einstaklinga og er algjör grundvallaregla 

í réttarríki að um svo alvarlega skerðingu á mannréttindum sé fjallað af sjálfstæðum og 

óvilhöllum dómstól. Ísland er eitt af ríkjunum sem fer þessa leið og er það innanríkisráðuneytið 

sem annast framsalsmál hér á landi skv. framsalslögum.29 Ríkissaksóknari annast rannsókn ef 

framsalsbeiðni er ekki hafnað strax sbr. 12. og 13. gr. framasalslaganna og samkvæmt 

ákvæðum annarra samninga sem Ísland hefur undirritað eða fullgilt, t.d. norrænu 

handtökuskipunarinar. Sá sem óskar eftir að vera framseldur getur krafist úrskurðar dómstóla 

um hvort skilyrði í framsalslögum séu fyrir hendi sbr. 14. gr. framsalslaga. 

 

2.4. Framsalhæft og óframsalshæft brot 

Almennt er í ákvæðum framsalssamninga milli ríkja kveðið á um hvaða brot teljist framsalshæf 

eða óframsalshæf. Ef framsali eru ekki settar takmarkanir í lögum ríkja getur ríki framselt 

sakamann fyrir hvers konar afbrot eða neitað að verða við beiðni um framsal nema á ríki hvíli 

skylda til að framselja sakamann samkvæmt gagnkvæmum framsalssamningum, t.d. 

Evrópuráðs samningur um framsal sakamanna frá 1957.30 

Það er almennt viðurkennd meginregla að einstaklingur verður ekki framseldur vegna 

afbrots nema afbrotið sé refsivert bæði samkvæmt lögum þess ríkis sem óskar eftir að fá 

einstaklinginn framseldan og jafnvel samkvæmt lögum þess ríkis sem framsals beiðist. 

Meginreglan birtist líka í íslenskum framsalslögum sbr. 1. mgr. 3. gr. framsalslaga.  

Nokkrar tegundir afbrota eru undanþegnar framsali milli ríkja en það er miðað við eðli 

afbrotsins. Einstaklingar sem eru sakaðir um stjórnmálaafbrot eru undanþegnir framsal sbr. 5. 

gr. framsalslaga. Einstaklingar sem ákærðir eru vegna brota gegn herlögum eru einnig 

undaþegnir framsal sbr. 4. gr. framsalslaga. Þá eru líka undaþegnir framsali þeir sem óskast 

                                                
29 Lög um framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum, nr. 33/1984. 
30 Evrópusamningur um framsal sakamanna (samþykktur 13. desember 1957, tók gildi 18. apríl 1960 ) Stjtíð. C, 
8/1984 (hér eftir Evrópusamningurinn). 
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framseldir og hafa verið sakfelldir eða sýknaðir hér á landi fyrir viðkomandi afbrot sbr. 8. gr. 

framsalslaga. 

Ríki setja líka oft sem skilyrði fyrir framsali að ríki sem tekur við framseldum einstaklingi 

lofar því að hinum framselda verði ekki refsað fyrir þyngri refsingu en refsilög 

framsalslandsins mæla fyrir sem þyngstu hegningu fyrir það afbrot.  Hinum framselda verði 

ekki refsað fyrir önnur afbrot sem hann hefur framið fyrir framsalið en það sem hann er 

framseldur fyrir, sbr. 10. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.31 

 

2.5. Meginreglur þjóðaréttar um framsal 

Í flestum alþjóðasamningum birtast þjóðaaréttarreglur sem teljast til meginreglna. Meginreglur 

teljast vera grundvallareglur, viðmið um hvað telst rétt eða rangt, hvað eru boð og bönn á 

ákveðnu sviði innan samfélagsins. Slíkar meginreglur birtast líka á réttarsviði framsals og eru 

reglur sem ríki hafa sammælst um að eigi að gilda í samskiptum þeirra á milli. Flestar þessara 

meginreglna eru lögfestar í framsalslögum og birtast í þjóðaréttarsamningum. 

Í þessum kafla verða í stuttu máli gerð skil þeim meginreglum sem birtast í framsalslögum en 

þær bæði setja takmarkanir á ríki og taka til þeirra skyldna sem ríkjum eru sett. 

 

2.5.1. Meginreglan um tvöfalt refsinæmi  

Mjög mikilvæg regla í framsalslögum sem birtist í samþykktum og milliríkjasamningum um 

framsal, er reglan um tvöfalt refsinæmi. Meginreglan um tvöfalt refsinæmi byggir á því að 

háttsemi sem framsals er krafist fyrir verður að teljast refsiverð í báðum ríkjum eða svokölluð 

framsalshæf brot. Það er að segja að ekki á að framselja einstakling fyrir brot sem hann er 

sakaður um nema brotið sé líka refsivert í því ríki sem tekur á móti framsalsbeiðni.32 Nánast 

alhliða viðurkenning ríkja á meginreglunni um tvöfalt refsinæmi er orðinn fastur hluti af  

þjóðaréttarvenju þar sem öll ríki sem biðja um framsal skulu sýna fram á að þau samþykki 

kröfuna um tvöfalt refsinæmi.  Það ríki sem framsalsbeiðni er beint til ber þá skyldu að kanna 

hvort háttsemin sem framsals er krafist vegna sé einnig refsiverð í því ríki sem biður um 

framsal. 

                                                
31 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 (hér eftir hgl.). 
32 Sharon A. Williams, „The Double Criminality Rule and Extradition: A Comparative Analysis“ [1991] (15.2) 
Nova Law Review 
<http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1454&context=scholarly_works> skoðað 
29. mars 2017. 
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Meginreglan um tvöfalt refsinæmi er að reglan þjónar líka mikilvægu hlutverki í  að 

tryggja að frelsi einstaklingsins sé ekki takmarkað vegna afleiðinga brota sem ekki eru 

viðurkennd sem refsiverð í ríki sem setur fram framsalsbeiðni. Ríki ber heldur ekki skylda til 

að framselja einstakling vegna brota sem samkvæmt þess eigin reglum varða ekki refsingu. 

Hvað varðar gagnkvæmniregluna tryggir hún að ríkið þarf ekki að framselja afbrotamenn til 

annars ríkis, ef það lægi fyrir að það gæti ekki gert gagnkvæma kröfu um að fá sakamann 

framseldan.33 

 

2.5.2. Meginreglan um ákæru eða framsal 

Meginreglan um ákæru eða framsal tengist mjög því sjónarmiði í refsirétti að almennt skuli 

ríki annaðhvort framselja eða ákæra meinta brotamenn (aut punire aut dedere). Þessi 

meginregla er mjög mikilvæg, t.d. getur komið upp það tilvik að ríki þar sem meintur 

brotamaður leitar hælis getur ekki saksótt viðkomandi eða refsað honum t.d. vegna skorts á 

refsiheimildum eða lögsögu. Reglan á rætur sínar að rekja til Hugo Grotius sem mótaði regluna 

og birtist fyrst í riti sínu De Jure Belli ac Pacis árið 1624 en þar kom fram :  

„Þegar beiðni er lögð fram, skal ríki annaðhvort refsa hinum seka sem skyldi, eða fela hann í 

hendur aðilans sem beiddi.“ 34 

Reglan kveður á um að ef ríki hafnar að framselja einstakling ber því að ákæra 

viðkomandi en rök benda til þess að framselja frekar viðkomandi til þess ríkis þar sem brot var 

framið. Einnig mæla rök með því að sakborningur sé framseldur til þess ríkis sem brotið beinist 

að, þar sem betra er að það ríki fái að framkvæma rannsókn, afla sönnunargagna og hefur því 

ríkið mesta hagsmuni af því að koma fram refsingu fyrir verknaðinn.35 

 

2.5.3. Meginreglan um einungis eina saksókn 

Reglan vísar til þeirrar meginreglu að ekki má refsa einstaklingi tvisvar fyrir sama brotið. Það 

er ein af grundvallarreglum þjóðaréttar að einstaklingur eigi ekki að þola saksókn fyrir sama 

brot tvisvar ( ne bis in idem ). 36 Hugtakið „ne bis in idem“  kemur úr latínu og þýðir  „ekki 

tvisvar fyrir sama“. Reglan birtist í 4. gr. 7. samningsviðauka Mannréttindasáttmálans ( hér 

                                                
33 Satya Deva Bedi “Extradition in International law and practice“  (1968), 37. 
34 International Law Comission, „The Obligation to Extradite or Prosecute (aut dedere aut judicare): Final 
Report of the International Law Commission“ (Adopted by the International Law Commission at its sixty-sixth 
session 2014) <http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/reports/7_6_2014.pdf> skoðað 29. mars 2017. 
35 Gunnar G. Schram (n. 7) 125. 
36 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 9) 125. 
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eftir MSE) sem er lögfest hér á Íslandi með lögum um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 

19/1994. Þar segir: 

Réttur til að vera ekki saksóttur eða refsað tvívegis. 
1. Enginn skal sæta lögsókn né refsingu að nýju í sakamáli innan lögsögu sama 
ríkis fyrir brot sem hann hefur þegar verið sýknaður af eða sakfelldur fyrir með 
lokadómi samkvæmt lögum og sakamálaréttarfari viðkomandi ríkis. 
2. Ákvæði undanfarandi töluliðar skulu ekki vera því til fyrirstöðu að málið sé 
endurupptekið í samræmi við lög og sakamálaréttarfar viðkomandi ríkis ef fyrir 
hendi eru nýjar eða nýupplýstar staðreyndir, eða ef megingalli hefur verið á fyrri 
málsmeðferð sem gæti haft áhrif á niðurstöðu málsins. 
 

Samkvæmt 8. gr. framsalslaga er óheimilt að framselja einstakling þegar endanlegur dómur 

liggur fyrir í máli eða rannsókn gegn sökuðum manni hefur leitt til þess að ekki verður gefin 

út ákæra á hendur honum. 8. gr. framsalslaga er samhljóða 9. gr. Evrópusamningsins, en þar 

kemur fram að fyrsti málsliður þessarar greinar er skyldur og nær til máls einstaklings sem 

lýkur að lokum með dómi, þ.e. hann hefur verið sýknaður, honum veitt uppgjöf sakar eða 

dæmdur. 

Því skal synja um framsal vegna þess að ekki er hægt að hefja málið að nýju, þar sem 

niðurstaða í málinu er endanleg. Orðið „endanlegt“ sem notað er í þessari grein gefur til kynna 

að allar áfrýjunaraðferðir hafi verið tæmdar.37 

 

2.6.  Framsal með tillit til mannréttinda 

Hér eftir verður einungis skoðuð tilvik sem snúa að framsalsmálum með tillit til mannréttinda 

og hvort einstaklingar eigi persónuleg réttindi í málsmeðferð er varðar framsal.  

Enn fremur hvort ríki sem biður um framsal býður fullnægjandi tryggingu fyrir réttlátri 

dómsmeðferð. 

Þetta er umdeilt álitaefni um hvort  hvort sá sem er framseldur eða á eftir að verða 

framseldur, hafi rétt til að krefjast verndar á sviði framsalsins samkvæmt venju, alþjóðalögum 

eða á grundvelli meginreglna laga. Enn fremur er spurning hvort framsalssamningurinn sem 

ætlað er að kveða um skilyrði framsalsins veiti ákveðnu ríki A lagalegan rétt til að krefjast frá 

öðru ríki B að fá sakamann framseldan sem hefur flúið til ríkis B sem leggur enn fremur 

viðbótarskyldur á ríki B til að afhenda slíkan einstakling ? Eða er framsalssamningnum 

jafnframt ætlað að vernda grundvallaréttindi einstaklinga meðan þeir eru undir ströngu eftirliti 

og hlýti skilyrðum viðkomandi ríkja? Einnig vaknar sú spurning hvort sakamaðurinn hafi 

                                                
37 Council of Europe, „Explanatory Report to the European Convention on Extradition“ (Council of Europe 13. 
desember 1957) ETS No.24 8 <https://rm.coe.int/16800c92bc> skoðað 11. maí 2017. 
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sjálfstæðan persónulegan rétt til að andmæla framsali frá því ríki þar sem hann er fundinn og 

handtekinn eða til að andmæla saksókn frá því ríki sem hann var framseldur til. Þetta gefur 

strax tilefni til álitaefna sem tengjast eðli slíkra réttinda sem að öllu jöfnu gætu byggst á 

mismunandi lögfræðilegum sjónarmiðum. Eitt af þeim sjónarmiðunum sem fjallað verður um 

í þessum kafla er fyrst og fremst hvort réttur sakamanns til að andmæla framsali gæti verið í 

eðli sínu sjálfstæð mannréttindi.38 

Ef við skoðum þetta nánar má auðveldlega gera ráð fyrir því að þegar fyrir liggur hætta 

á ofríki eða ofsóknum sakborningsins í bága við grundvallarréttindi mannréttinda hans í því 

ríki, sem óskar eftir að fá hann framseldan, á grundvelli kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis eða 

stjórnmálaástæðna, mætti líklega gera kröfu um synjun á framsali umfram þær takmarkanir 

sem settar eru í sáttmála.39 

Ótti við pólitískar ofsóknir, alvarleg hætta á að sá sem verður framseldur muni sæta 

pyndingum í ríki sem hann er framseldur til, eða líkur á því að honum verði refsað með 

dauðarefsingu, allt eru þetta rök fyrir því að hafna beri framsali, sérstaklega þegar um 

dauðarefsingu er að ræða sbr. 6. gr. framsalslaga. En skv. 3. tl. 11. gr. framsalslaga skal setja 

sem skilyrði fyrir framsali að óheimilt sé að fullnægja dauðarefsingu gagnvart hinum framselda 

manni. Sakamenn sem hafa framið morð hafa mikinn hvata til að flýja ríki eins og sum ríki í 

Bandaríkjunum, þar sem þeim er hugsanlega refsað með dauðarefsingu vegna slíkra afbrota. Í 

flestum tilvikum eru gistiríki sem þeir  flýja til, hafna að framselja þá vegna þess að þau leyfa 

ekki dauðarefsingu þrátt fyrir að gistiríki muni þurfa að sakfella og refsa fyrir verknaðinn sem 

viðkomandi hafi framið í öðru ríki. Þetta getur skapað einhvers konar „hreyfingu glæpamanna“ 

sem mun leiða til vandamála fyrir bæði ríkin svo sem aukinnar glæpastarfsemi. Þetta vandamál 

hefur hins vegar ekkert að gera með tvöfaldan ríkisborgararétt því að í þeim tilvikum mun ríki 

sem er andsnúið dauðarefsingum augljóslega synja framsali þó svo að sakamaður sé 

ríkisborgari ríkis sem samþykki dauðarefsingar.40  

Tekin hafa verið í landslög ýmissa ríkja ákvæði sem mæla fyrir um að veita 

einstaklingum vernd sem hætta er á að verða saksóttur fyrir í heimaríki viðkomandi í bága við 

grundvallarmannréttindi. Dómstólar ýmissa ríkja hafa tekið mið af mannúðarsjónarmiðum í 

framsalsmálum og hafa synjað framsali þar sem um er að ræða verulegan ótta við ofsóknir. En 

                                                
38 Bedi (n. 15) 23. 
39 sama heimild. 
40 Stefan Oeter, „Effect of Nationality and Dual Nationality on Judicial Cooperation, including Treaty Regimes 
such as Extradition“, Rights and Duties of Dual Nationals - Evolution and Prospects (New York: Kluwer Law 
International, 2003) 58. 
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skv. 7. gr. framsalslaga má í sérstökum tilfellum synja um framsal ef mannúðarástæður mæla 

gegn því. 

Framangreint framsalslagaákvæði sem mælir gegn framsali, ber að túlka til samræmis 

við 1. mgr. 68. gr. stjskr. 41 og 3. gr. MSE 42. Ekki standa rök til þess að túlka framangreint 

ákvæði, sérstaklega 6. og 7. gr. framsalslaga, þrengri merkingu. Af þessu leiðir að meta ber 

hvert tilvik fyrir sig heildstætt og tryggja það að aðstæður í því ríki sem óskar framsals, séu 

ekki andstæðar þeim reglum sem koma fram í 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE, að 

raunveruleg hætta sé á að hinn framseldi mun sæta þar illri meðferð.43  

Í Hrd. nr. 85/2002 (Framsal til Lettlands) 44 kröfðust lettnesk yfirvöld þess að íslenska 

ríkið framseldi lettneskan ríkisborgara sem grunaður var um morð og fleiri brot gegn 

lettneskum refsilögum. Viðkomandi bar fyrir sig að aðbúnaði í þarlendum fangelsum væri 

ábótavant og ekki „í samræmi við alþjóðaleg viðhorf um afplánum refsinga og aðbúnað fanga“. 

Einnig taldi hann að ekki væru uppfyllt skilyrði 3. tl. 11. gr. framsalslaga og krafðist þess að 

ákvörðun dómsmálaráðuneytisins yrði felld úr gildi um framsal vegna þess að að ekki var 

komin með afgerandi hætti trygging fyrir því að dauðarefsing kæmi ekki til greina vegna brota 

sem honum væru gefin að sök í Lettlandi. Í héraði var krafa viðkomandi tekin til greina og 

ákvörðun dómsmálaráðuneytisins um framsal ógilt. Hæstiréttur taldi hins vegar að skilyrði til 

framsals væru uppfyllt og vísaði til skýrslu Evrópunefndar um að Lettland hafi breytt dómum 

þar sem menn voru dæmdir til dauða eða í ævilangt fangelsi og að Lettland hafi staðfest 

Viðauka nr. 6 um verndun mannréttinda og mannfrelsis, varðandi afnám dauðarefsinga og 

afnumið þær með lögum. Einnig taldi Hæstiréttur að skorti gögn sem sannað gætu að lettnesk 

yfirvöld myndu ekki virða réttindi skv. 6. gr. MSE og að ekki væri sýnt fram á bágborinn 

aðbúnað fanga í þarlendum fangelsum. 

Þegar líkur eru á því að aðbúnaður fanga í ríki sem krefst framsals yrði talinn brjóta 

gegn 3. gr. MSE og eftir atvikum gegn 1. mgr. 68. gr. stjskr. er íslenskum yfirvöldum óheimilt 

að framselja sakamann til þess ríkis, sbr. til hliðsjónar Hrd. 302/1997 (Framsal til 

Bandaríkjanna)45 og mun það ekki hafa þýðingu þótt einstaklingurinn yrði einnig ríkisborgari 

þess ríkis sem framsals beiðist.  

                                                
41 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, 68. gr. 
 „Engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.“ 
42 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994, 3. gr. 
 „Enginn maður skal sæta pyndingum eða ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.“ 
43Róbert Ragnar Spanó, Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar: ákvæði 1. 
mgr. 68. gr. og 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar og 3. og 7. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (Codex 2012) 
86. 
44 Hrd. 21. febrúar 2002 í máli nr. 85/2002. 
45 Hrd. 17. október 1997 í máli nr. 302/1997. 
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Í héraði taldist að skilyrðum framsalslaga væri ekki fullnægt þar sem fyrir lágu gögn sem sýndu 

fram á að aðbúnaði fanga í þarlendum fangelsum í Maricopa-sýslu, þar sem stóð til að ákærðu 

yrðu framseldir, var enn ábótavant á þeim tíma þegar framsali var beitt og lagaskilyrðum skv. 

68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE væri ekki fullnægt. Engin gögn bentu til batnandi ástands þar. 

Meirihluti Hæstaréttar, þrír dómarar af fimm, byggðu niðurstöðu sína  á öðrum forsendum, 

einkum að íslensk stjórnvöld hafi ekki gætt meðalhófs sbr. 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/ 1993, 

skilyrðum framsalslaga væri ekki fullnægt þar sem talið var að ákæruvaldið hefði ekki sýnt 

fram á það. 

Af dóminum má draga þá ályktun að þegar hætta er á því að framseldur sakamaður gæti 

mögulega verið dæmdur til dauðarefsingar í því ríki sem til stendur að hann verði framseldur 

til, teljist dómstólum fært að endurskoða ákvörðun stjórnvalda og leggja mat á það hvort 

skilyrði fyrir framsali séu uppfyllt og samrýmist stjórnarskrá. 

Ekki hefur reynt á réttarframkvæmd á framsali þegar sakamaður hefur tvöfaldan 

ríkisborgararétt. Hins vegar má ætlast til þess að ef slík mál muni komast fyrir rétt, þar sem 

sakamaður er tvöfaldur ríkisborgari, bæði á Íslandi og í ríki sem biður Ísland um framsal, eða 

ef framsalsbeiðandi ríki sé líklegt til að dæma hinn framselda eða hann yrði dæmdur til dauða 

eða sætti illri meðferð, væri ólíklegt að fallist yrði á framsal þar sem framkvæmd íslenskra 

yfirvalda hafi verið sú að synja um framsal í slíkum tilvikum. 

3. Ríkisborgararéttur 
 

3.1.  Hugtakið ríkisborgararéttur 

Ríkisborgararéttur er skilgreindur sem varanleg pólitísk og lagaleg tengsl milli einstaklings og 

ríkis sem fylgja gagnkvæm réttindi og skyldur viðkomandi ríkisborgara og ríkis en taka ekki 

til erlendra þegna. Ríkisborgararéttur er lögformlegur þegnréttur í einhverju ríki, lýsir hverjir 

einstaklinga tilheyra ríkinu, rétturinn er persónubundinn sem þýðir að ekki er hægt að framselja 

hann og ekki erfist til annarra manna. 46Ríkisborgararétt hefur einstakling sem „tilheyrir 

ríkinu“, rétturinn er persónubundinn sem þýðir að ekki er hægt að framselja hann og hann erfist 

ekki til annarra manna. Ríkisborgarar hvers ríkis eiga skilyrðalausan landvistarrétt og njóta 

diplómatískrar verndar ríkisins gagnvart gistiríkjum hvar sem þeir eru í heiminum.47 Hér á 

landi er fjallað um óskilyrtan landvistarrétt íslenskra ríkisborgara í 2. mgr. 66. gr. stjórnarskrár 

                                                
46 Páll Sigurðsson o.fl. (n. 5) 351. 
47 Björg Thorarensen o.fl., „Stjórnskipunarréttur“, Um lög og rétt: helstu greinar íslenskrar lögfræði / höfundar 
Björg Thorarensen ... [et al.] ; ritstjóri Róbert R. Spanó (2. útg., Codex 2009) 35. 
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lýðveldisins Íslands, l. nr. 33/1944.48 Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti nema hann 

hafi með samþykki sínu fengið ríkisborgararétt í öðru landi skv. 1. mgr. 66. gr. stjskr.49 

Ríkisborgararéttur  felur í sér mikilvæg einkaréttindi ríkisborgara eins og stjórnmálaleg 

réttindi í heimaríki sínu, svo sem kosningarétt og kjörgengi, hæfi til að gegna opinberu starfi 

og almennan rétt til að fá vegabréf, sem útlendingum yrði meinað.50 En þó veitir það ekki 

einungis mikilvæg réttindi að landsrétti, heldur veitir ríkisborgararétturinn einstaklingum óbein 

réttindi að þjóðarétti. Það er þýðingarmikið að vita hvar einstaklingur hefur ríkisborgararétt.  

Mikilvægi grundvallarréttar einstaklings til að eiga ríkisfang hefur verið lýst af Hæstarétti 

Bandaríkjanna í máli Perez v. Brownell, Earl Warren yfirdómari sagði: 

Ríkisfang er undirstöðuréttur mannsins, því það er ekkert minna en réttur til eiga 
réttindi. Án þessa  ómetanlega réttar stendur hann þá eftir ríkisfangslaus, svívirtur 
og í augum landa sinna hneykslanlegur. Hann á enga löglega kröfu til verndar frá 
nokkurri þjóð og engin þjóð veitir honum nokkur réttindi. Tilvist hans er þjáning 
innan hvaða ríkis og landamæra sem vera skal. 51 
 

Sérhvert ríki ákveður sjálft málefni er varða ríkisborgararétt og setur skilyrði fyrir því hvernig 

einstaklingar geta öðlast ríkisborgararétt, sbr. hérlendis lög nr. 100/1952 um íslenskan 

ríkisborgararétt. Ríki ákveður þannig hver telst eða telst ekki ríkisborgari og öll málefni er 

varða ríkisborgararétt eru látin í hendur viðkomandi ríkis og er ákveðið skv. lögum og reglum 

þess ríkis.52 Um þetta fjallaði Fasti Alþjóðadómstóllinn í ráðgefandi áliti um ríkisfang í máli 

Túnis og Marokkó þar sem hann sagði að þjóðarétturinn áskildi vald til að setja skilyrði fyrir 

veitingu ríkisfangs í hendur innlendum landsrétti ríkja.53 Það gilda ólíkar reglur um ákvörðun 

ríkisfangs eftir mismunandi ríkjum og það eru líka mismunandi réttindi og skyldur sem fylgja 

ríkisborgararétti eftir ríkjum. Á hinn bóginn, þótt það sé ávallt á forræði einstakra ríkja að 

ákveða reglur og lög um veitingu ríkisfangs hafa í þjóðarétti mótast sjónarmið sem setja ríkjum 

                                                
48 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, 2. mgr. 66. gr. (hér eftir stjskr.). 
49 sama heimild, 1. mgr. 66. gr. 
50 Shaw (n. 16) 584,585. 
51 Perez g. Brownell, 235 F.2d 364, p.65 (U.S. 1958)  <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/356/44> 
“Citizenship is man's basic right, for it is nothing less than the right to have rights. Remove this priceless 
possession and there remains a stateless person, disgraced and degraded in the eyes of his countrymen. He has 
no lawful claim to protection from any nation, and no nation may assert rights on his behalf. His very existence 
is at the sufferance of the state within whose borders he happens to be.” 
52 Bedi (n. 15) 167. 
53 Nationality Decrees in Tunis and Marocco  ( Advisory Opinion) 1923 < http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_B/B_04/Decrets_de_nationalite_promulgues_en_Tunisie_et_au_Maroc_Avis_consultatif_1.pd
f > skoðað 28. mars 2017 [24]. 
„The question whether the exclusive jurisdiction possessed by a protecting State regarding nationality questions 
in its own territory extends to the territory of the protected State depends upon an examination of the whole 
situation as it appears from the standpoint of international law. The question therefore is no longer solely one of 
domestic jurisdiction as defined above.” 
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nokkrar skorður, sérstaklega þegar fleiri ríki eiga í hlut54 eins og var líka lögð áhersla á í 1. gr.  

Haag-samningsins um árekstur milli laga um ríkisborgararétt frá 1930 sem Ísland er búið að 

skrifa undir en ekki fullgilda55 (Hague Convention on the Conflict of Nationality Law56). 

Einstaklingurinn er almennt ekki þjóðréttaraðili og það er á grundvelli ríkisborgararéttarins 

sem hann öðlast réttindi og skyldur að þjóðarétti fyrir atbeina heimaríkis síns. Þjóðréttarleg 

álitaefni geta myndast þegar einstaklingur telst hafa ríkisborgararétt í fleiri en einu ríki en hann 

hefur lítil raunveruleg tengsl við ríki þrátt fyrir ríkisborgararétt, sbr. dóm Alþjóðadómstólsins 

í Nottebohm-málinu.57 Í þeim dómi komst Alþjóðadómstóllinn að ákveðin tengsl þurfi að vera 

á milli einstaklings og ríkis til að ríki geti veitt einstaklingi ríkisborgararétt og hefur 

Alþjóðadómstóllinn skilgreint ríkisborgararéttinn þar sem einhvers konar lögleg tengsl sem 

grundvallast af félagslegum staðreyndum, raunveruleg tengsl hagsmuna og tilfinninga, ásamt 

tilvist gagnkvæmra réttinda og skyldna einstaklinga og ríkja. Það má segja að einstaklingur, 

sem er veittur ríkisborgararéttur, annaðhvort sjálfkrafa samkvæmt lögum eða samkvæmt 

aðgerðum stjórnvalda, sé í rauninni í nánari tengslum við viðkomandi ríki, og þegna þess, sem 

veitti honum ríkiborgararétt en við önnur ríki. 58 Nottebohm var þýskur ríkisborgari að uppruna, 

en fluttist til Guatemala og skipti seinna um ríkisborgararétt, áður en stríð braust út í Guatemala.  

Liechtenstein veiti honum ríkisborgararétt.  Þegar hann ætlaði að snúa aftur til Guatemala var 

honum synjað um inngöngu í landið, þar sem Guatemala neitaði að viðurkenna ríkisborgararétt 

Nottebohm í Lichtenstein og taldi hann enn vera þýskan ríkisborgari. En Þýskaland var á 

þessum tíma óvinveitt Guatemala. Í kjölfar þess var Nottebohm framseldur til Bandaríkjanna 

en Lichtenstein gerði þjóðréttarlegar kröfur á hendur Guatemala og fór með mál Nottebohm. 

Alþjóðadómstóllinn vísaði málinu frá á þeim grundvelli að tengsl milli Nottebohm og 

Liechtenstein hefðu ekki verið nægileg þegar Liechtenstein veitti Nottebohm ríkisborgararétt 

                                                
54 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 9) 124. 
55 Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws (adopted 12 April 1930, entered 
in force 1 July 1937) 179 LTNS 79 
<https://treaties.un.org/Pages/LONViewDetails.aspx?src=LON&id=516&chapter=30&clang=_en> 
56 Sama heimild 
„Article 1. It is for each State to determine under its own law who are its nationals. This law shall be recognised 
by other States in so far as it is consistent with international conventions, international custom, and the 
principles of law generally recognised with regard to nationality”. 
57 Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala) (Advisory Opinion and Orders) 1955 . 
<http://www.icj-cij.org/docket/files/18/2674.pdf> 
58 Sama heimild:  
„Nationality is a legal bond having as its basis a social fact of attachment, a genuine connection of existence, 
interests and sentiments, together with the existence of reciprocal rights and duties. It may be said to constitute 
the juridical expression of the fact that the individual upon whom it is conferred, either directly by the law or as 
the result of an act of the authorities, is in fact more closely connected with the population of the State 
conferring nationality than with that of any other State.“ 
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og til þess að vernd Liechtenstein stofnist yfir honum gagnvart Guatemala, þurfi að sýna fram 

á raunveruleg tengsl (e. genuine link ) milli ríkis og einstaklings. 

Það má á hinn bóginn að draga í efa að í Nottebohm-málinu hafi reynt á þegnregluna 

og telst ekki fordæmigefandi í þeim tilvíkum þegar skoðuð eru tengsl einstaklings við ríki. 

Málið hefur verið gagnrýnt varðandi notkun kenningarinnar um raunveruleg tengsl. Kenningin 

hafði þar til verið notuð með tilliti til vandamála tvöfalds ríkiborgararéttar, svo að hægt sé að 

taka ákvörðun um hvort eitt þjóðríki megi lögsækja hin fyrir hönd viðkomandi þegns.59 

Það má halda því fram að í Nottebohm-málinu hafi frekar reynt á það að hvað miklu leyti ríki 

geta treyst á vald sitt til að veita ríkisborgararétt og diplómatíska vernd með tilliti til 

einstaklinga sem höfðu sótt um ríkisborgararétt, heldur en að reynt hafi á þegnregluna. Ber hins 

vegar að hafa í huga að þar sem lögsögu á grundvelli þegnreglunar er beitt, er gistiríki þar sem 

afbrot voru framin ( locus delicti – „staður glæpsins“ úr latinu), að krefjast þess að annað ríki 

samþykki að beita lögsögu á yfirráðsvæði sínu samkvæmt þegnreglunni.60 

Slík mál munu vera öðruvísi í framkvæmd í dag. Sem dæmi má nefna mál Eðvalds 

Hinrikssonar, en í því máli sem kom til athugunar íslenskra yfirvalda í byrjun árs 1992, í tilefni 

þeirra ásakana sem komu fram í bréfi Simon Wiesenthal-stofnunarinnar, var maður sakaður 

fyrir „óhæfuverk í garð gyðinga og annarra borgara í Eistlandi í heimsstyrjöldinni síðari, þ.á 

m. er honum gefið að sök að hafa tekið suma þeirra af lífi.“61 Eðvald starfaði þá í 

öryggislögreglunni í Tallinn og hét Evald Mikson. Hann bjó á Íslandi síðan 1946, hlaut hér 

íslenskan ríkisborgararétt 18. maí 1955 og tók upp nafnið Eðvald Hinriksson. Frá þeim tíma 

taldist Eðvald vera íslenskur ríkisborgari.62 Í álitsgerðinni sem Stefán Már Stefánsson, 

lagaprófessor, og Eiríkur Tómasson, hæstaréttarlögmaður, hafa tekið saman að beiðni Þorsteins 

Pálssonar dómsmálaráðherra vegna ásakana Simon Wiesenthal-stofnunarinnar á hendur 

Eðvald Hinrikssyni hafa þeir veitt lögfræðileg svör við spurningum sem komu fram í bréfi 

Simon Wiesenthal-stofnunarinnar til forsætisráðherra Íslands um: 

... í fyrsta lagi spurst fyrir um hvaða íslensk lagaákvæði gildi um þá háttsemi sem 
stofnunin sakar Eðvald um, í öðru lagi hvort rannsókn á hendur honum geti hafist 
á íslandi ef þessar ásakanir væru nægum gögnum studdar, í þriðja lagi hvort unnt 
sé að framselja hann til Eistlands, til Sovétríkjanna eða til Ísraels og loks í fjórða 
lagi hvort unnt sé að lögsækja hann fyrir brot á íslenskri innflytjendalöggjöf 63 
 

                                                
59 Shaw (n. 16) 726. 
60 Robert Cryer, An Introduction to International Criminal Law and Procedure (2. útg., Cambridge University 
Press 2010) 48. 
61 Stefán Már Stefánsson og Eiríkur Tómasson (n. 1) 22. 
62 Sama heimild 23. 
63 Sama heimild 22. 
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Hér verður einungis vikið að spurningu þrjú sem tengist efni ritgerðarinnar. 

Í álitsgerðinni var fyrst vikið að lögsögureglunum og skoðað hvort málið heyri undir lögsögu 

íslenska ríkisins. Niðurstaða var sú að skv. 5. gr. hgl. skal refsa íslenskum ríkisborgurum eftir 

íslenskum refsilögum án tillits til þess hvar brot var framið, jafnvel þótt það hafi verið framið 

erlendis. Ekki skiptir máli hvort sá, sem brot hefur framið, hefur verið íslenskur ríkisborgari 

þegar hann framdi brotið, heldur er miðað við það hvort sakborningur var íslenskur ríkisborgari 

þegar mál var höfðað. 64 Íslenska ríkið taldist hafa lögsögu á grundvelli þegnreglunnar, tekið 

var mið af ríkisfangi Eðvalds þegar málið var höfðað og kom til rannsóknar hér á landi, en ekki 

þegar meint afbrot átti sér stað. 

Varðandi framsal hans var niðurstaða í álitsgerðinni að skv. gildandi íslenskum lögum væri 

óheimilt að framselja íslenska ríkisborgara skv. 2. gr. framsalslaga. 

  

3.2. Hvernig öðlast einstaklingar ríkisborgararétt 

Eins og áður hefur komið fram ræðst það almennt af reglum og lögum landsréttar hvers ríkis 

hvernig einstaklingar öðlast ríkisborgararétt. Algengustu leiðir til að öðlast ríkisborgararétt eru 

í fyrsta lagi við fæðingu (jus sanguinins) eða vegna fæðingarstaðar (jus solis). Það er 

meginregla að í flestum ríkjum öðlast barn ríkisborgararétt foreldranna við fæðingu og er 

skilgetið barn að meginreglunni til með ríkisborgararétt föðurins en óskilgetið barn 

ríkiborgararétt móðurinnar.65 Þetta tíðkast hér á Íslandi sbr. 1. gr. laga nr. 100/1952 um 

íslenskan ríkisborgararétt. Í öðru lagi getur verið að barnið öðlist ríkisborgararétt þess ríkis þar 

sem það fæðist, þótt foreldrarnir séu bæði erlendir. Þá er það fæðingarstaðurinn sem gildir og 

ræður ríkisborgararéttinum (jus solis). Slíkt tíðkast t.d. í bandarískum rétti þar sem barn  

erlendra foreldra öðlast ríkisborgararétt þar ef barnið er fætt innan landamæra Bandaríkjanna. 

Hér á landi er þetta öðruvísi, en barn erlendra foreldra öðlast ekki sjálfkrafa ríkisborgararétt 

þótt það fæðist á íslensku yfirráðsvæði. Samkvæmt 3. gr. laga nr. 100/1952 um íslenskan 

ríkisborgararétt getur barn öðlast ríkisborgararétt ef  einstaklingur : 

... hefur átt hér lögheimili og haft hér samfellda dvöl frá því að hann náði 11 ára 
aldri, eða frá 13 ára aldri sé hann ríkisfangslaus, öðlast íslenskan ríkisborgararétt 
með því að tilkynna [Útlendingastofnun] skriflega þá ósk sína eftir að hann hefur 
náð 18 ára aldri en áður en hann hefur náð 20 ára aldri. 66 
 

Þá er líka ríkisborgararéttur veittur útlendingi einungis með lögum skv. 1. mgr. 66. gr. stjskr. 

eða samkvæmt stjórnvaldsákvörðun, að uppfyllum skilyrðum sem landsréttur hvers ríkis setur 

                                                
64 Sama heimild. 
65 Shaw (n. 16) 586. 
66 Lög um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952, 3. gr. 
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um að öðlast ríkiborgararétt á þennan hátt. Hér á  Íslandi getur Alþingi veitt ríkisborgararétt 

með sérstökum lögum sbr. 6. gr. laga nr. 100/1952 um íslenskan ríkisborgararétt en samkvæmt 

7. gr. sömu laga hefur Útlendingastofnun heimild til að veita ríkisborgararétt að uppfylltum 

skilyrðum 8. og 9. gr. sömu laga. 

Einnig getur útlendingur enduröðlast ríkisborgararétt sem hann hefur glatað áður. 

Samkvæmt íslenskum lögum nr. 100/1952 um íslenskan ríkisborgararétt, getur sá sem 

öðlaðist íslenskan ríkisborgararétt við fæðingu og hefur átt hér lögheimili til fullnaðs 18 ára 

aldurs, en hefur misst ríkisborgararétt sín, öðlast hann að nýju, ef hann hefur átt lögheimili 

hér á landi síðustu 2 ár sbr. 4. gr. sömu laga. 

Önnur leið til að öðlast ríkisborgararétt er  að íbúarnir geta öðlast ríkisborgararétt vegna 

framsals hluta ríkis eða þegar ríki tekur yfiráð yfir öðru ríki í ófriði. Þá öðlast íbúar 

ríkisborgararétt þess ríkis sem yfirráð tekur. 67 

 

3.3. Tvöfaldur ríkisborgararéttur og framsal  

Þegar útlendingi er veittur íslenskur ríkisborgararéttur með lögum sem gilda hér á Íslandi er 

ekki gerð krafa til þess að hann afsali sér fyrri ríkisborgararétti sínum til þess að fá íslenska 

ríkisborgararéttinn. Hins vegar getur verið að lög þess ríkis þar sem útlendingurinn átti 

ríkisborgararétt geri kröfur um að ríkisborgararéttur hans í því ríki falli niður um leið og hann 

fær ríkisborgararétt í öðru ríki.68 Þann 1. júlí 2003 tók gildi breyting á lögum um íslenskan 

ríkisborgararétt nr. 100/1952. Breytingin heimilar íslenskum ríkisborgurum að halda íslensku 

ríkisfangi þótt þeir sæki um ríkisborgararétt í öðru ríki.69 Árið 2003 var tvöfaldur 

ríkisborgararéttur heimilaður og árið 2007 var sett það skilyrði fyrir veitingu ríkisborgararéttar 

að umsækjandi hefði staðist próf í íslensku tungumáli samkvæmt settum kröfum í reglugerð.70 

Einstaklingar geta öðlast tvöfaldan ríkisborgararétt bæði við giftingu eða við fæðingu. Sem 

dæmi má nefna að erlend kona giftist íslenskum manni og getur öðlast tvöfalt ríkisfang 

samkvæmt lögum nr. 100/1952 um íslenskan ríkisborgararétt að uppfylltum skilyrðum laga, 

                                                
67 Gunnar G. Schram (n. 7) 47. 
68 Innanríkisráðuneytið, „Tvöfaldur ríkisborgararéttur“ 
<https://www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/starfssvid/rikisborgaramal/verkefni/tvofaldur-rikisborgararettur/> 
skoðað 27. mars 2017. 
69 Innaríkisráðuneytið, „Breyting á lögum um íslenskan ríkisborgararétt“ (Innanríkisráðuneytið) 
<https://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/195> skoðað 27. mars 2017. 
70 Innanríkisráðuneytið, „Málaflokkar og stödumat“ (Innanríkisráðuneytið, janúar 2013) 
<https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2013/Malaflokkar-stodumat---lokaskjal.pdf> skoðað 27. mars 
2017. 
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eða almennt við hjúskap erlends einstaklings með ríkisborgara tiltekins ríkis ef landsréttur 

ríkiborgarans geymir ákvæði í lögum um að gifting skapi ríkisfang. 

Það getur líka skapast tvöfalt ríkisfang við fæðingu, t.d. börn þýskra foreldra, sem fædd eru í 

Bandaríkjunum, öðlast tvöfalt ríkisfang samkvæmt landsrétti þess ríkis.71 

Einnig er hægt að öðlast tvöfaldan ríkisborgararétt þegar einstaklingur tekur 

ríkisborgararétt í öðru ríki, þar sem mörg ríki gera ekki kröfu til þess að fyrri ríkisborgararéttur 

falli niður um leið og einstaklingur öðlast nýjan ríkisborgararétt. Sem dæmi má nefna að 

rúmenskur ríkisborgari sem verður íslenskur ríkisborgari, myndi halda sínu rúmenska 

ríkisfangi samkvæmt rúmenskum og íslenskum lögum. 

Almennt er ríkisborgaréttur ekki aðalviðmið sem miðað er við í ákvörðun um hvort 

framsalið verður veitt eða synjað, það eru fleiri skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt. Það er sam 

ein undantekning. Flest meginlandsréttarríki byggja á þeirri rótgrónu þjóðréttarvenju allraf ber 

að tryggja vernd eigin ríkisborgara, hugmynd sem felur í sér að ekki megi framselja eigin 

ríkisborgara til annarra ríkja til að ákæra þá. Hugmyndina um slíkt bann við framsali eigin 

ríkisborgara má rekja aftur til síðustu aldar  og reglna um þegnlega hollustu við ríki á grundvelli 

einhvers konar gagnkvæmissjónarmiðs og talið var liggja í eðli ríkisborgararéttar, að 

ríkisborgari skyldi hafa skilyrðislausan rétt til dvalar í ríkinu og þar með vernd frá ríkinu gegn 

framsali.72 Bann við framsali eigin ríkisborgara er oft lögfest í stjórnarskrá eða víða í lögum 

ríkja, en það getur skapað ákveðna hindrun í framkvæmd refsilögsögu. 

Það getur skapað vandamál þegar einstaklingur er ekki einungis ríkisborgari í því ríki 

sem framsalsbeiðni er beint til heldur líka ríkisborgari í því ríki sem biður um framsal og með 

varanlega búsetu í því ríki. Það er að segja í þeim tilvikum þegar einstaklingur er með tvöfaldan 

ríkisborgararétt eða ríkisborgararétt í fleiri ríkjum. Það má segja að akademíska hugtakið um 

„skilvirkan ríkisborgararétt“ (e. effective nationality ) færi rök fyrir framsali í slíkum tilvikum. 

Í tilviki ríkja sem neita að framselja eigin ríkisborgara, þ. á m. Ísland skv. 2. gr. framsalslaga, 

er nokkuð augljóst hver staðan væri. Í þeim ríkjum myndi tvöfaldur ríkisborgari áfram vera 

ríkisborgari þess ríkis sem framsalsbeiðni er beint til, sem þýðir að hann yrði ekki framseldur. 

Hitt ríkisfangið kæmi ekki til álita og tvöfaldur ríkisborgari væri talinn sem einfaldur 

ríkisborgari þess ríkis en ekki tekið tillit til annars ríkisfangs sem hann kann að hafa.73 

Ágreiningur um „skilvirkan ríkisborgararétt“ virðist ekki hafa skapast á alþjóðavettvangi er 

varðar framsal sakamanna og við vandamál við slíkan ágreining er einnig svolítið augljóst 

                                                
71 Gunnar G. Schram (n. 7) 48. 
72 Alþt. 1983-1984, A-deild, þskj. 152 – 122. mál, athugasemdir við 2. gr. 
73 Shearer (n. 23) 131. 
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hvernig mun fara í framkvæmd.74 Það má halda því fram að sérhver brotamaður sem hefur 

framið refsiverðan verknað  og verður ekki framseldur, muni skapa vandamál. Það að ekki sé 

hægt að sækja viðkomandi til saka mun einnig þýða að í því ríki mun skapast einhvers konar 

griðastaður fyrir glæpamenn. Á hinn bóginn mun það að saksækja brotamann fyrir refsiverða 

háttsemi sem hann hafi framið á fjarlægum stað, í öðru ríki, skapa gríðaleg vandamál og getur 

verið kostnaðasamt, auk þess er meira hætta en í innlendum málum á því að sakborningurinn 

verði sýknaður vegna skorts á sönnunargögnum. Tíðara samþykki ríkja gagnvart tvöföldu 

ríkisfangi mun auka flækjustig dómsmála því það mun þýða vaxandi samfélög tvöfaldra 

ríkisborgara sem búa erlendis í öðru ríkisfangslandinu með öllum tilheyrandi réttindum í 

báðum ríkjunum 

Ber samt að hafa í huga að svipuð vandamál er varða framsal sakamanna geta risið með 

eigin  ríkisborgara ríkis sem búa erlendis. Skilvirk lausn til að leysa allan slíkan vanda væri að 

afnema bann í lögum við framsali eigin ríkisborgara. Það virðist vera tilhneiging í þessa átt og 

besta dæmið eru evrópska handtökuskipunin og norræna handtökuskipunin en samkvæmt þeim 

er bann við framsali eigin ríkisborgara afnumið.75 Ákvæði laga nr. 12/2010 um handtöku og 

afhendingu milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða (norræn handtökuskipun) og ný 

ákvæði evrópsku handtökuskipunarinnar sem Ísland samþykkti 28. júní 2008 í Vín, eru nú 

sameinuð í lögum nr. 51/2006 um um handtöku og afhendingu manna til og frá Íslandi vegna 

refsiverðra verknaða á grundvelli handtökuskipunar.76 

Innlendur dómstóll myndi þá samt þurfa að skoða hvort skilyrði í öðru ríki heimili 

framsal og hvort það séu réttarfarshæfar forsendur sem mæla fyrir framsali. Í flestum tilvikum 

þar sem brotamenn eru á flótta, þótt um sé að ræða eigin ríkisborgara aðildarríkis sem beðið er 

um framsal á, yrði framsalið besta lausnin þar sem réttarkerfi þess ríkis sem afbrotið var framið 

í, er hæfast í að sækja málið og líklegast til að komast að viðeigandi niðurstöðu.77 

Ástandið gæti verið öðruvísi ef refsilögsaga er byggð á lögsögunni er byggist á þegnreglunni. 

Ef þegnreglan er notuð, það er að segja ríkisborgaréttur sakamannsins sem aðalgrundvöllur, 

gætu beiðnir fleiri ríkja vegna sama ríkisborgara sem stangast á (e. conflicting request) 

hugsanlega valdið vandamálum. Að sjálfsögðu er málið einkum fræðilegs eðlis þar sem ekki 

hefur reynt á þetta í réttarframkvæmd. En það er ekki útilokað að með fjölgandi tilvikum 

                                                
74 Sama heimild. 
75 Lög um handtöku og afhendingu manna milli Norðurlandanna vegna refsiverðra verknaða (norræn 
handtökuskipun) nr. 12/2010 en felld úr gildi með lögum nr. 51/2016 um lög um handtöku og afhendingu 
manna til og frá Íslandi vegna refsiverðra verknaða á grundvelli handtökuskipunar. 
76 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1019-617. mál. 
77 Stefan Oeter (n. 40) 60. 
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tvöfaldra ríkisborgararétta gæti slíkt gerst í framtíðinni og jafnvel orðið algengt. Á hinn bóginn 

má halda því fram að þær meginreglur sem gilda um ákvörðun stjórnvalda í að veita framsal 

séu nægjanlega sveigjanlegar til að geta brugðist við slíkum vandamálum. Beiðni um framsal, 

þar sem ekki er til að dreifa framsalssamningi milli ríkja, gefur ríki sem beiðni er beint til mikið 

ákvörðunarvald um framsal. Þar gætu orðið hagsmunaárekstrar á milli hagmuna ríkisins og 

persónulegra hagsmuna sakamanns en almennt hafa hagsmunir ríkisins meira vægi. 

Þegar einstaklingur hefur ríkisborgararétt í tveimur ríkjum og bæði ríki gera kröfu um 

framsal hans er ávallt því ríki veittur forgangur þar sem viðkomandi er með „skilvirkan 

ríkisborgararétt“ (e. effective nationality), þar sem persónuleg tengsl eins og fjölskylda, vinir 

og félagslegar aðstæður, mæltu með framsali í þágu þess ríkis þar sem sakamaðurinn hefur haft 

fasta búsetu sína.78 Ísland gerði þann fyrirvara við fullgildingu Evrópusamnings79 að heimilt sé 

að synja framsali sakamanna ef telja má að framsalið, með tilliti til aldurs, heilsufars, 

félagslegra aðstæðna einstaklings hér á landi, svo sem fjölskyldu, hversu lengi hann hefur haft 

búsetu hér og fasta atvinnu, hefur í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir viðkomandi sem eru 

í ósamræmi við málavexti.80  

Heimildin til að hafna framsali vegna mannúðarástæðna kemur fram í 7. gr. 

framsalslaga, sbr. 3. tl. 2. gr. Evrópusamningsins. Þetta ákvæði er matskennt og á að fara fram 

mat um það hvort heimild sé til að hafna framsali í hverju tilviki fyrir sig. Eins og mælt er fyrir 

um í athugasemdum við frumvarp til framsalslaga, 7. gr., má beita því ákvæði einungis í 

sérstökum tilfellum því annars missir framsalskerfið gildi sitt í alþjóðalegu samstarfi á sviði 

afbrotamála. Við mat á því er í hvoru landi litið til þess í hvoru landinu viðkomandi sé 

„skilvirkari ríkisborgari“, þ.e.a.s. í hvoru ríkinu hefur viðkomandi sterkari fjölskyldutengsl, 

hversu lengi hefur hann verið búsettur í hvoru ríki fyrir sig og öll félagsleg tengsl hans við bæði 

ríkin eru skoðuð. 

Til þessa ákvæðis var litið í áðurnefndri álitsgerð í máli Eðvalds Hinrikssonar. Þar kom 

fram að skv. 7. gr. framsalslaga er heimilt að hafna framsali í tilvikum þar sem 

mannúðarástæður mæla gegn því. Niðurstaðan var sú að óheimilt var að framselja Eðvald  til 

Eistlands, Ísrael eða Sovétríkjanna þar sem hann var íslenskur ríkisborgari.81  

Staðan væri hin sama jafnvel þótt til grundvallar framsalsins liggi framsalssamningur þar sem 

flestir tvíhliða samningar um framsal innihalda ekki ákvæði um tilvik sem beiðni vegna 

                                                
78 Sama heimild. 
79 Council of Europe, „Reservations and Declarations for Treaty No.024 - European Convention on Extradition“ 
(Council of Europe, 5. desember 2017) <http://www.coe.int/web/conventions/full-list> skoðað 11. maí 2017. 
80 Alþt. 1983-1984, A-deild, þskj. 152 -122. Mál, athugasemdir við 7. gr. 
81 Stefán Már Stefánsson og Eiríkur Tómasson (n. 1) 22. 



	 24	

ríkisborgara stangast á við vegna þess að viðkomandi hefur ríkisborgararétt í báðum ríkjum.82 

Jafnvel Evrópusamningurinn um framsal þar sem kveðið er á um hvernig fara skuli með í 

tilvikum þar sem beiðni ríkja um framsal stangast á skv. 17. gr. samningsins. Í 

grundvallaratriðum er það ríkisins sem framsalsbeiðni er beint til að taka ákvörðun. 

Ríkisborgararéttur hér er aðeins eitt viðmið í röð annarra viðmiðanna. 

Þar sem einstaklingur hefur tvöfaldan ríkisborgararétt er sérhverju ríki sem hann er 

ríkisborgari í heimilt að setja fram kröfu vegna hans gagnvart þriðja ríki og það virðist engin 

þörf fyrir raunveruleg tengsl (e. genuine link ) á milli ríkis og tvöfalds ríkisborgara. Í þeim 

tilvikum þegar um er að ræða fleiri en eitt ríkisfangsríki virðist reglan vera sú að ríkið sem 

einstaklingurinn hefur skilvirka tengingu við geti beint kröfu sinni að hinu ríkinu.83  

Í Mergé-málinu 84 var frú Mergé bandarískur ríkisborgari við fæðingu og ítalskur 

ríkisborgari í gegnum hjónaband. Framkvæmdastjórnin hélt því fram að frú Mergé hefði ekki 

verið búsett í Bandaríkjunum og hagsmunir og varanlegt atvinnulíf eiginmanns hennar lágu 

annars staðar gæti hún ekki talist vera skilvirkur bandarískur ríkisborgari. Í málinu var ítalsk-

bandaríska sáttanefndin að horfa á almennar meginreglur þjóðaréttar um lausn vegna tvöfalds 

ríkisborgararéttar og komst að þeirri niðurstöðu að „meginreglan um fullveldisrétt ríkjanna, 

sem undanþiggur diplómatíska vernd í tilvikum tvöfaldra ríkisborgara, viki fyrir meginreglunni 

um skilvirkan ríkisborgararétt hvenær sem slíkur ríkisborgararéttur er hjá ríki sem gerir kröfu 

um viðkomandi.“ Þar voru settar fram einhvers konar viðmiðunarreglur um  hvernig meta skal 

ríkisfang einstaklingsins, þar á meðal „fasta búsetu, ... hegðun einstaklingsins í efnahagslegum, 

félagslegum, pólitískum, borgaralegum sviðum og fjölskyldulífi, auk nánari og skilvirkari 

skuldbindinga gagnvart öðru tveggja ríkja.“ 85 

Hins vegar þar sem ekki er sýnt fram á „skilvirkan ríkisborgararétt“ þyrfti meginreglan 

ekki að víkja. Með öðrum orðum er beitt svokölluðu  „prófi á skilvirkni“ (e. test of 

effectiveness). 

Þessi nálgun var aftur staðfest af írönskum og bandarískum dómstólum (e. Iran- U.S. 

Claim Tribunal), þar sem dómstóll hélt fram að hann ætti lögsögu í máli kröfu á hendur Íran af 

hálfu íransk-bandarísks tvöfalds ríkisborgara þegar „skilvirkur ríkisborgararéttur“ sækjanda á 

viðkomandi tímabili var bandarískur. Dómstóllinn tók þar fram að í hvorum tveggja málum 

Nottebohm og Mergé komi fram að við ákvörðun skilvirkni og ríkari ríkisborgaréttar verði að 

                                                
82 Sjá kafla 4.3 er varðar framsalssamninga Íslands við erlend ríki. 
83 Shaw (n. 16) 727. 
84United Nations : Office of Legal Affairs, „Report on International Arbitral Awards: Mergé Case—Decision 
No. 55“ (1. október 1955) <http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XIV/236-248.pdf> skoðað 25. apríl 2017.+ 
85 sama heimild.	
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taka til greina og skoða alla viðeigandi þætti, þ.m.t. venjulega búsetu, hagsmunasvæði, 

fjölskyldubönd, þátttöku í opinberu lífi og aðrar vísbendingar um tengsl.86 

Í  6 gr.  í ILC-drögunum um diplómatíska vernd er kveðið á um að ríkisfangsríki megi ekki 

nýta sér diplómatíska vernd til að vernda einstaklinga gagnvart ríki þar sem einstaklingurinn 

er einnig ríkisborgari nema ríkisborgararéttur fyrra ríkis sé aðalríkisborgararéttur, bæði á tíma 

afbrotsins og opinberrar framsetningar framsalskröfunnar.87 

4. Framsal að íslenskum rétti 
 

Í þessum kafla verða einungis skoðuð tilvik um framsal er tengjast ríkisborgararétti, sérstaklega 

er varða 2. gr. framsalslaganna sem eru samhljóða  a- lið. 1. mgr. 6. gr. Evrópusamningsins um 

að óheimilt sé að framselja eigin ríkiborgara. 

Um framsal sakamanna á Íslandi gilda lög nr. 13/1984 um framsal sakamanna og aðra aðstoð 

í sakamálum, eins og áður nefnd  framsalslögin. Lögin byggjast á Evrópusamningi um framsal 

sakamanna sem var undirritaður 27. september 1982 og fullgiltur 20. júní 1984 en tók gildi 18. 

september 1984.88 

Samkvæmt 2. gr. framsalslaga er bannað að framselja íslenska ríkisborgara og er þetta 

bann í samræmi við löggjöf á hinum Norðurlöndum. Undantekning frá því er að framselja má 

Íslending til hinna Norðurlandanna í sérstökum tilfellum og þá að uppfyllum tilteknum 

skilyrðum.  

Ísland gaf út yfirlýsingu vegna 6. gr. Evrópusamningsins þegar það hafði gerst aðili 

hans og skv. yfirlýsingunni getur Ísland ekki einungis hafnað beiðnum um framsal á eigin 

ríkisborgurum heldur einnig beiðnum um framsal á öðrum sem hér eru búsettir, án þess að 

vera ríkisborgarar hér.89 Yfirlýsinginn er svohljóðandi: „Within the meaning of the 

Convention the term „nationals“ means a national of Iceland and a national of Denmark,  

Finland, Norway or Sweden or a person domiciled in Iceland or other aforementioned 

countries.“90 

                                                
86 Shaw (n. 16) 727. 
87International Law Comission, „Diplomatic Protection“ (2006) <http://legal.un.org/ilc/reports/2006/> skoðað 
11. maí 2017. 
88Council of Europe, „Explanatory Report to the European Convention on Extradition“ (n. 37). sbr. Alþt. 1983-
1984, A-deild, þskj. 152 -122. mál, athugasemdir við 2. gr. 
89 Council of Europe, „Reservations and Declarations for Treaty No.024 - European Convention on Extradition“ 
(n. 79). 
90 Sama heimild. 
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Í dómaframkvæmd hefur verið hafnað að banna framsalið vegna búsetu viðkomandi 

hérlendis sbr. til hliðsjónar Hrd. 65/2005 ( framsal til Póllands).91  Í þessu máli var kærður til 

Hæstaréttar úrskurður héraðsdóms, þar sem ákvörðun dómsmálaráðherra um að framselja 

einstakling til Póllands hafði verið felldur úr gildi. Viðkomandi var ekki íslenskur ríkiborgari 

og taldi Hæstiréttur að 2. gr. framsalslaga stæði ekki í vegi fyrir því að orðið væri við 

framsali viðkomandi þó svo að Ísland gæfi út yfirlýsingu er varðaði 6. gr. 

Evrópusamningsins. Taldi dómurinn að yfirlýsinginn „lyti aðeins að því, að heimila 

íslenskum stjórnvöldum að synja um framsal á öðrum mönnum en íslenskum ríkisborgurum, 

ef þeir væru búsettir á Íslandi en bannaði það ekki.“ Þar að lútandi var úrskurður héraðsdóms 

því felldur úr gildi og ekki talið að 2. gr. framsalslaga hafi bannað framsalið. 

 

4.1.  Skilyrði 

Skilyrði sem uppfylla þarf svo framsal verði heimilað kemur fram í fyrsta kafla 

framsalslaganna. Verknaður sem getur leitt til framsals verður að vera refsiverður samkvæmt 

lögum þess ríkis sem biður um framsal. Ekki eru lagðar skyldur á íslensk yfirvöld samkvæmt 

framsalslögum til framsals en á hinn bóginn getur verið kveðið á um skyldu til framsals í  

gagnkvæmum framsalssamningum eins og t.d. skv. Evrópusamningnum frá 1957.92 Samkvæmt 

1. mgr. 3. gr. framsalslaganna eru sett þau skilyrði að framsal er aðeins heimilt ef verknaðurinn 

er einnig refsiverður skv. löggjöf í því landi sem setur fram beiðni um framsal og varði 

fangelsisrefsingu í 1 ár eða lengur. Heimild er fyrir hendi til að gera samninga um að verða við 

beiðni um framsal er varðar vægari refsingu en 1 ár en slíkt kæmi til greina við ríki sem Ísland 

er í nánum samskiptum við. 93 

Í 11. gr. framsalslaganna er kveðið á um almenn skilyrði sem skal setja fyrir framsali 

og eru skilyrðin ekki tæmandi þar sem skv. 2. mgr. 11. gr. er heimilt að setja frekari skilyrði 

fyrir framsalinu en þau sem talin eru í ákvæðinu. Mikilvægasta skilyrði 11. gr. er að setja skal 

það skilyrði fyrir framsali að óheimilt er skv. lögum þess ríkis er framsals beiðist að beita 

dauðarefsingu gegn framseldum sakamanni, en afbrotið getur ekki varðað dauðarefsingu skv. 

lögum  þess ríkis sem framsalsbeiðni er beint til. Heimilt er að synja um framsal nema ríki sem 

framsals beiðist geti veitt fullnægjandi tryggingu fyrir að dauðrefsingu yrði ekki fullnægt. 

                                                
91 Hrd. 25. febrúar 2005 í máli nr. 65/2005. 
92 Alþt. 1983-1984, A-deild, þskj. 152 -122. mál, athugasemdir við 1. gr. 
93 sama heimild, athugasemndir við 3. gr. 
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Í áðurnefndum dómi, Hrd. 85/2002 (Framsal til Lettlands) 94reyndi á þetta skilyrði ákærða. En 

þar taldi aðili sem framsalsbeiðnin tók til, að ekki kæmi fram fullnægjandi trygging frá 

lettneskum yfirvöldum um að hann yrði ekki dæmdur til dauðarefsingar. Hann var ákærður 

fyrir morð sem skv. lettneskum refsilögum varðaði dauðarefsingu. Hæstiréttur skoðaði gögn 

eins og alþjóðasamninga sem Lettland var aðili að og þarlend refsilög sem gáfu til kynna að 

dauðarefsingar hefðu verið afnumdar. Framsalið var heimilað. 

 

4.2. Meðferð 

Um meðferð framsalsmála skv. framsalslögum er farið eftir 2. kafla. Í 12. gr. framsalslaga 

kemur fram að beiðni um framsal skuli fara fram eftir diplómatískum leiðum nema um annað 

hafi verið samið sérstaklega en ákvæðið er í samræmi við 1. tl. 12. gr. Evrópusamnings en í 

öðrum viðbótarsamningi er kveðið á um skv. 5. gr. að framsalsbeiðni skuli send beint til 

dómsmálaráðuneytis, sem heitir nú innanríkisráðuneytið. Innanríkisráðuneytið hefur 

ákvörðunarvald í framsalsmálum innan ramma framsalslaganna en þegar um er að ræða 

samninga sem Ísland er aðili að er það ríkissaksóknari sem tekur ákvörðun um framsal. Sem 

dæmi má nefna evrópsku handtökuskipunina. Kveðið er á um hvaða gögn þurfi að koma fram 

í framsalsbeiðni en ef, skv. þeim gögnum sem fylgja framsalsbeiðninni, ráðuneytið telji að 

hafna beri beiðninni, skal það gert strax án frekari biðar skv. 1. mgr. 13. gr. framsalslaga. Ef 

frekari og nauðsynlegri rannsóknar er þörf og beiðni er ekki um leið hafnað, ber ráðuneytinu 

að senda málið til ríkissaksóknara sem mun sjá um frekari rannsókn. 

Í 15. gr. framsalslaga er byggt á þeirri grundvallarreglu að heimilt sé að beita 

þvingunarráðstöfunum sem lög um meðferð sakamála heimila. Ekki er sett sem skilyrði að 

verknaðurinn sé refsiverður skv. íslenskum lögum heldur nægir að um sé að ræða samsvarandi 

verknað hér á landi. 

Dómstólum er heimilt að leggja til grundvallar, án frekari könnunar á sök viðkomandi, 

ákvörðun dómstóls í því ríki sem beiðist framsals, þegar metið er hvort skilyrði til að beita 

þvingunarráðstöfunum séu til staðar. 

 

4.3. Framsalssamningar sem Ísland er aðili að 

Í þessum kafla verður skoðað hvort tvíhliða framsalssamningar Íslands við einstök ríki hafi að 

geyma ákvæði er varða framsal sakamanna í þeim tilvikum þegar sakamenn eiga tvöfaldan 

ríkisborgararétt. 

                                                
94 Hrd. 21. febrúar 2002 í máli nr. 85/2002. 
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Eins og áður segir gilda hér á landi almenn lög um framsal sakamanna og aðra aðstoð 

í sakamálum nr. 13/1984.  

Framsal er alvarleg íhlutun á frelsi einstaklings og því verður að vera til skýr 

lagaheimild til staðar til að framsal sé tækt. Því var þörf á almennum framsalslögum en í gildi 

eru enn tvíhliða framsalssamningar sem Ísland hefur gert við erlend ríki. Það er viðurkennt að 

innanríkisráðuneytið, áður dómsmálaráðuneytið, hefur heimild til að taka ákvörðun um framsal 

vegna meðferðar sakamáls eða fullnustu refsingar og verða við beiðni um framsal, óháð því 

hvort í gildi sé framsalssamningur við það ríki sem sendi framsalsbeiðni. 

Flestir gagnkvæmir samningar sem fjallað verður um í þessum kafla voru gerðir áður en Ísland 

varð fullvalda ríki árið 1918 og samdi Danmörk fyrir hönd Íslands en þrátt fyrir það halda þeir 

enn gildi sínu þótt þeir séu í andstöðu við framsalslögin sbr. 25. gr. framsalslaga. Þykir því 

nauðsynlegt að taka tillit til eldri samninga sem enn eru í gildi og skyldur skv. þeim. Á hinn 

bóginn er erfitt að skera úr um hvaða hluti af þessum eldri samningum er enn í gildi, ekki síst 

þar sem traustar upplýsingar eru í sumum tilfellum ekki fyrir hendi og þá sérstaklega um gildi 

samninga við fyrrverandi nýlendur Bretlands. Hér eftir verða skoðaðir samningar sem taldir 

eru í gildi skv. upplýsingum unnum af utanríkisráðuneytinu sem koma fram í skrá um samninga 

Íslands við erlend ríki frá 1. janúar 2005 með tilliti til efnis ritgerðarinnar og hvort ákvæði um 

framsal á tvöföldum ríkisborgurum sé að finna í þeim samningum.95 

Belgía 

Samningur Danmörku við Belgíu sem undirritaður var 25. mars 1876 96 kveður í 1. mgr. 3. gr. 

á um að framsalsskylda tekur ekki til eigin ríkisborgara samningsaðila. Einnig er gerður 

fyrirvari af hálfu Danmerkur um að skv. 6. gr. dönsku hegningarlaganna, sé ekki skylt að 

framselja útlendinga sem hafa fasta búsetu þar í landi vegna afbrota sem þeir hafi framið áður 

en þeir komu til Danmerkur og komi fram innan tveggja ára frá upphafi fastrar búsetu.97 

Ekki eru til ákvæði um tilvik er varða tvöfalda ríkisborgara. 

Bandaríkin 

Samningur milli Danmerkur og Bandaríkjanna var undirritaður 6. janúar 1902 98, en skv. 5. gr. 

samningsins nær framsalsskylda til hvorugs þessara ríkja er varðar eigin ríkisborgara. Í 

samningnum eru ekki gerðir fyrirvarar vegna útlendinga með fasta búsetu. 

Bretland 

                                                
95 Alþt. 1983-1984, A-deild, þskj. 152 -122. mál. 
96 Ísland, Samningar Íslands við erlend ríki sem taldir eru í gildi í árslok 1961, að undanskildum tæknilegum 
samningum og lánssamningum / Helgi P. Briem bjó undir prentun (Utanríkisráðuneytið 1963) 984. 
97 Sama heimild 986. 
98 Sama heimild 885. 
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Samningurinn var undirritaður milli Danmerkur og Bretlands 31. mars. 1873 þar sem ríkin 

semja um framsal sakamanna skv. diplómatískum leiðum og skv. 1. gr. samningsins nær 

framsalsskylda ekki til eigin ríkisborgara sem sakaðir eru um afbrot framin á yfirráðsvæði þess 

ríkis sem biður um framsal.99  Þann 25. nóvember 1937 var undirritað samkomulag um að 

framsalssamningurinn frá 31. mars 1873 skuli ná til vissra nýlendna og landsvæða Bretlands. 

Við viðbótarsamninginn frá 25. október 1938 var bætt inn öðrum flokkum afbrota sem heimilt 

væri að framselja fyrir og árið 1939, skv. tilkynningu breska sendiráðsins í Kaupmannahöfn, 

var ákveðið að framsalssamningurinn frá 1938  skyldi einnig taka m.a. til Ástralíu, Nýja-

Sjálands, Indlands og Ceylon en Kanada og Suður-Afríka eru einungis aðilar að samningi frá 

1873.100 Fleiri breytingar á aðild þessa samnings áttu sér stað en ekki verður fjallað um þær 

breytingar í þessari ritgerð þar sem það fellur utan efnis ritgerðarinnar. 

Frakkland 

Samningurinn milli Frakklands og Danmerkur var undirritaður 28. mars 1877 en 

framsalsskylda nær ekki til eigin ríkisborgara og bæði ríki gera þann fyrirvara að ekki er skylda 

að framselja útlendinga sem eru með fasta búsetu þar í landi vegna afbrota sem þeir hafi framið 

áður en þeir kom til beiðandi ríkis og komi fram innan tveggja ára frá upphafi fastrar búsetu 

skv. 2. mgr. 1. gr. samningsins. 101 

Holland 

Samningurinn var undirritaður 18. janúar 1894 og er hann samhljóða ákvæðum samningsins 

við Belgíu hvað varðar ríkisborgara skv. 3. og 4. mgr. 1. gr. samningsins. 102 Þann 2. júlí 1895 

var undirritaður viðauki við samning um að samningurinn frá 1894 gilti einnig um hinar dönsku 

og hollensku nýlendur.103 

Ítalía 

Samningurinn var undirritaður 19. júlí 1873 og skv. 1. mgr. 3. gr. samningsins nær 

framsalsskylda ekki til eigin ríkisborgara né til útlendinga sem hafa fasta búsetu í beiðandi 

ríki.104 

Lúxemborg 

Samningurinn var undirritaður 8. apríl 1879 og skv. 1. gr. samningsins eru aðilar undanþegnir 

framsali eigin ríkisborgara.105 

                                                
99 Sama heimild 1023. 
100 Alþt. 1983-1984, A-deild, þskj. 152 -122. mál. 
101 Ísland (n. 96) 1120. 
102 Sama heimild 1148,1149. 
103 Sama heimild 1149, 1152. 
104 Sama heimild 1167. 
105 Sama heimild 1180. 
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Spánn 

Samningurinn var undirritaður 12. október 1889 og skv. 1. gr. samningsins skuldbinda 

samningsaðilar sig til að framselja hvor öðrum menn, þó ekki eigin ríkisborgara.106 

 

Af öllu framangreindu má sjá að hvergi í þessum tvíhliða samningum er ákvæði sem kveður á 

um tilvik í framsalsmálum þar sem tvöfaldir ríkisborgarar eiga í hlut. 

5. Alþjóðasamvinna um framsal 
 

5.1. Evrópusamvinna um framsal 

Áður en marghliða framsalssamningur Evrópuráðsins frá 1957 var undirritaður, byggði framsal 

á gagnkvæmum milliríkjasamningum, einkum tvíhliða samningum. 

Fyrsti marghliða framsalssamningur Evrópuráðsins á sviði sakamála var gerður 13. desember 

1987. Þar á eftir voru gerðir tveir viðbótarsamningar við Evrópuframsalssamninginn, sá fyrri í 

Strassborg 15. október 1975 og sá síðari rúmlega 3 árum seinna í Strassborg, 17. mars 1978. 

Framsalssamningurinn frá 1957 var fullgiltur af 15 aðildarríkjum en Ísland hefur einungis 

undirritað hann. Viðbótarsamningurinn frá 1975 hefur verið fullgiltur af fleiri ríkjum, þ.á m. 

Íslandi. Ísland fullgilti líka síðari viðbótarsamninginn frá 1978 ásamt fleiri ríkjum. 

Flest ríki sem eru aðilar að framsalssamningum hafa gert fyrirvara við mismunandi ákvæði 

samningsins. 

 
5.2. Evrópusamningur um framsal sakamanna 

Evrópski framsalssamningurinn hefur verið undirritaður og fullgiltur af öllum ríkjum innan 

Evrópu sem aðilar eru að Evrópusambandinu en líka utan Evrópu, t.d. Ástralíu, 

Bandaríkjunum, Suður-Afríku o.fl.107 Samningurinn var helsta heimild fyrir framsali innan 

Evrópu fram að árinu 2004 þegar evrópska handtökuskipunin var gefin út, en hefur samt sem 

áður mikilvægt gildi þar sem ekki öll ríki eru aðilar að honum eru líka aðilar að ESB.  

Samkvæmt 6. gr. Evrópusamningsins er aðildarríkjum heimilt að synja um framsal á 

eigin ríkisborgurum. Skilgreining á hugtakinu „ríkisborgari“ er á valdi aðildarríkja skv. 

samningnum. Einnig er kveðið í 6. gr. samningsins á um að ríkisfang skuli ákvarðað eftir 

aðstæðum eins og þær eru þegar framsalsmálið er afgreitt og ef einstaklingur sá sem óskast 

framseldur verður fyrst viðurkenndur sem ríkisborgari þess ríkis sem framsalsbeiðni er beint 

                                                
106 Sama heimild 1245.	
107 Council of Europe, „Chart of signatures and ratifications of Treaty 112 Convention on the Transfer of 
Sentenced Persons“ (Council of Europe) <https://www.coe.int/web/conventions/full-list> skoðað 26. apríl 2017. 
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til, á tímabilinu frá því að framsalið var ákveðið og þar til áætlað var að afhending ætti sér stað, 

geti þó ríki sem framsalsbeiðni er beint til notfært sér heimildina til að synja um framsal eigin 

ríkiborgara. 

Þegar ríki sem framsalsbeiðni er beint til framselur ekki eigin ríkisborgara skal ríki, að beiðni 

þess ríkis sem framsals beiðist, leggja málið fyrir þar til bær yfirvöld svo að hefja megi 

málsmeðferð ef ástæða þykir til.108  

Samkvæmt þessu ákvæði samningsins mætti líklega telja að ef einstaklingurinn er 

ríkisborgari tveggja ríkja þegar óskað er að hann sé framseldur, en er fyrst viðurkenndur af ríki 

sem synjar framsali eigin ríkisborgara skv. þarlendum lögum, skipti ekki máli að hann sé einnig 

ríkisborgari hins ríkisins sem framsalsins beiðist. Þar af leiðandi yrði hann ekki framseldur. 

Þannig að ef Ísland fengi kröfu um framsal þegar viðkomandi er samtímis ríkisborgari annars 

ríkis og yrði Ísland fyrst  til að viðurkenna viðkomandi væri heimild til synjunar á framsali og 

hundsunar á ríkisborgararétti gagnvart hinu ríkinu. Undirritaður hefur hins vegar ekki fengið 

skýr svör um það hvernig slík mál færu ef þau kæmu á borð dómstóla hér á landi. 

Í einu máli hér á landi reyndi á framsal sakamanns sem var bæði íslenskur og þýskur 

ríkisborgari, Hrd. 333/2003.109 Í því máli var ákærða, Stefáni Ingimari, gefið að sök ásamt 

fleirum að hafa staðið að ólögmætum innflutningi á fíkniefnum til söludreifingar, en efnin 

komu til landsins 29. nóvember 2001.Hann flúði land til Þýskalands árið 2000, áður en 

honum var birt ákæra. Síðar var hann handtekinn í Hollandi árið 2002 og úrskurðaður í 

gæsluvarðhald. Hann andmælti framsali til Íslands, en „með dómi Hæstaréttar Hollands 1. 

október 2002, sem lagður hefur verið fyrir Hæstarétt í íslenskri þýðingu, var framsal 

endanlega heimilað með nánar tilgreindum takmörkunum á saksókn. Hefur ríkissaksóknari 

takmarkað saksókn sína í ákæru 12. maí 2003 og fallið frá II. kafla í ákæru frá 27. janúar 

2000 í samræmi við dóm Hæstaréttar Hollands.“ Við málsókn á hendur ákærða hefur að fullu 

verið tekið mið af 10. gr. hgl. en skv. henni má íslenska ríkið ekki dæma framseldan 

sakamann fyrir aðra glæpi, drýgða fyrir framsalið, en þá, sem framselt er fyrir, hafi hið 

erlenda ríki sett slík skilyrði, og ekki til þyngri refsingar en það hefur áskilið. 

Ekki fengust frekari upplýsingar um hvernig framsalið fór fram í máli þessu eða af hverju 

viðkomandi var ekki framseldur til Þýskalands, þrátt fyrir að ítrekað hafi verið beiðst gagna 

hjá innanríkisráðuneytinu og Hæstarétti. 

                                                
108 Innanríkisráðuneytið, „Evrópusamningur um framsal sakamanna nr. 8/1984“ (27. júní 1984) 
<https://www.innanrikisraduneyti.is/media/Samningar/Evropusamningur_framsal.pdf> skoðað 24. apríl 2017. 
109 Hrd. 20. nóvember 2003 í máli nr. 333/2003. 
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5.3.  Evrópska handtökuskipunin (European Arrest Warrant) 

Evrópska handtökuskipunin snýr að því þegar dómsúrskurður er gefinn út af aðildarríki með 

það fyrir augum að handtaka og fá afhenta frá öðru aðildarríki umbeðna einstaklinga í því skyni 

að flytja sakamál og ná fram fangelsisdómi.110 

Efni samningsins er á flestum sviðum hliðstætt rammaákvörðun Evrópusambandsins 

um hina evrópsku handtökuskipun. Felur það m.a. í sér að leitast er við að einfalda 

málsmeðferð vegna meðferðar á beiðnum um afhendingu sakamanna.111 ESB-ríki geta ekki 

lengur neitað að framselja til annars ESB-ríkis eigin ríkisborgara, sem hafa framið alvarlegan 

glæp eða grunur leikur á að hafi framið slíka glæpi í öðru Evrópulandi, á þeim forsendum að 

þeir séu ríkisborgarar. Markmið handtökuskipunarinnar er að bæta og einfalda réttarfarsferli 

sem ætlað er að afhenda sakamenn í þeim tilgangi að flytja refsimál og ná fram 

fangelsisdómi.112 

Lög nr. 51/2016 gilda um handtöku og afhendingu manna til og frá Íslandi vegna 

refsiverðra verknaða á grundvelli handtökuskipunarinnar og einnig um íslenska ríkisborgara, 

sbr. 5. gr. Það er einungis sá hluti, er snýr að norrænu handtökuskipuninni, sem hefur tekið 

gildi þar sem beðið er eftir gildistöku samnings milli Evrópusambandsins og lýðveldisins 

Íslands og konungsríkisins Noregs um málsmeðferð við afhendingu milli aðildarríkja 

Evrópusambandsins og Íslands og Noregs, sbr. gildistökuákvæði sem er að finna í 42. gr. 

laganna. 

Hvað varðar íslenska ríkisborgara, sem eru einnig með annað ríkisfang, mun 

augljóslega fara eftir lögum þess ríkis, í hverju hann er staddur, hvort viðkomandi verði 

framseldur til Íslands. Það gerðist í svokölluðu ránsmáli á Laugavegi, Michelsen-málinu, 

Hrd. 196/2012113, að ræningjarnir flúðu úr landi en voru skömmu síðar handteknir í Póllandi 

og í kjölfarið sleppt. Pólland er einnig með ákvæði í framsalslögum sem synjar um framsal á 

eigin ríkiborgurum og neitaði að framselja sakamennina til Íslands.  

Að mati Baldvin Einarssonar, lögfræðings í framsalsmálum, hefði það ekki breytt neinu 

þótt þeir hefðu einnig verið íslenskir ríkisborgarar. Evrópski samningurinn um handtöku og 

afhendingu manna til og frá Íslandi vegna refsiverðra verknaða á grundvelli 

                                                
110 "EU Law: What is the European Arrest Warrant? - Guide to Key EU Terms - EU Information" (European 
Law Monitor CIC) <http://www.europeanlawmonitor.org/what-is-guide-to-key-eu-terms/eu-law-what-is-the-
european-arrest-warrant.html> skoðað 28. apríl 2017. 
111 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1019 -617. mál. 
112 Council of Europe, „European Arrest Warrant“ (Evrópuráðið) 
<http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/european-arrest-warrant/index_en.htm> skoðað 28. 
apríl 2017. 
113 Hrd. 23. mars 2012 í máli nr. 196/2012 
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handtökuskipunar breytir þessu hins vegar skv. 5. gr. Ef evrópska handtökuskipunin hefði 

verið komin í gildi hér á landi þegar á þetta reyndi hefði þurft að framselja þá til Íslands, með 

öðrum orðum það hefði ekki breytt neinu þótt þeir væru pólskir ríkisborgarar.114 

 

5.4. Norðurlandasamvinna um framsal 
 

5.4.1. Lög um framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, Noregs og 

Svíþjóðar nr. 7/1962 

Framsalslög nr. 7/1962  voru leyst af hólmi af lögum nr. 12/2010 um handtöku og afhendingu 

manna milli Norðurlandanna vegna refsiverðra verknaða (norræna handtökuskipunin). Í 23. 

gr. laganna er kveðið á um að lögin muni ekki taka gildi  fyrr en frumvarp til laganna öðlist 

gildi á sama tíma í öllum aðildarríkjum, þ.e. Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og 

Svíþjóð, og að ráðherra hefur heimild til ákveða hvenær lögin taka gildi.115 

Í þessum lögum nr. 12/2010 er heimilt að setja það skilyrði fyrir afhendingu skv. 7. gr. að 

þegar íslenskur maður er framseldur skuli hann sendur aftur hingað til lands til að afplána 

hugsanlega refsingu. Annars er enginn greinarmunur gerður, skv. lögum, á íslenskum og 

erlendum ríkisborgurum og fallið frá hefðbundnum ástæðum fyrir að synja framsali, s.s. 

banni við framsali á eigin ríkisborgurum.116 

 

6. Flutningur dæmdra sakamanna með tvöfaldan ríkisborgararétt og 
afplánun erlendra dóma 

 
Alls kyns ólík vandamál geta komið upp við beiðnir um flutning dæmdra sakamanna. Ef 

brotamaður hefur flúið meðan á dómsmeðferð stendur eða eftir að hann hefur verið dæmdur, 

getur ríkið þar sem dómur hefur fallið, dómsríki, óskað eftir því að flytja sakamanninn til að 

fullnusta refsingu. Yfirvöld í ríki þar sem brotamaður hefur verið dæmdur geta einnig óskað 

eftir því að upprunaland hans (ríkið sem hinn dæmdi sakamaður hefur ríkisborgararétt í), eða 

ríkið þar sem hann hafði fasta búsetu, fullnusti refsinguna. 

Ýmsir tvíhliða samningar um samvinnu í refsimálum kveða á um slíka flutninga 

dæmdra manna og innan ramma Evrópuráðsins hafa ríki jafnvel gert sérstakan samning um 

                                                
114 Baldvin Einarsson lögfræðingur, tölvupóstur dagsettur 22. febrúar 2017. Til hliðsjónar hefur verið skoðað: 
 Stígur Helgason, „Undanþága ver þegna Íslands fyrir framsali - fréttaskýring“ Vísir, ( Reykjavík, nóvember 
2011) <http://www.visir.is/g/2011711119907> skoðað 23. apríl 2017. 
115 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 -233. mál, athugasemdir við 23. gr. 
116 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 190 – 171. mál., kafla 2. og athugasemdir við 7. gr. 
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þessi mál (samningur um flutning dæmdra einstaklinga 1983).117 Samningurinn var fullgiltur 

á Íslandi 31. júlí 1995 og tók gildi 1. nóvember 1995.118 

Helstu vandamálin varðandi tvöfalt ríkisfang, sem virðast koma fram í reynd, er að brotamaður 

hefur ríkisborgarétt þess ríkis sem setur fram beiðni en einnig þess ríkis sem beiðninni er beint 

til. Samkvæmt innlendum reglum um framsal í flestum ríkjum má ekki flytja ríkisborgara til 

annars ríkis þar sem hann hefur verið dæmdur.119 Lagalegt ástand er öðruvísi þegar 

sakamaðurinn óskar sjálfur eftir að vera  fluttur til annars ríkis . Þetta mun gerast aðallega þegar 

hann var dæmdur í ríki sem hann hefur litlar félagslegar tengingar við og þegar hann vill flytja 

til ríkisins þar sem hann bjó upprunalega, þar sem fjölskylda hans dvelur og félagsleg tengsl 

eru grundvölluð. Evrópusamningurinn mælir eingöngu fyrir þeim skilyrðum að sá sem flytja á 

hafi ríkisborgararétt í fullnusturíki120, það er ríki sem einstaklingurinn er fluttur til til fullnustu 

refsingar skv. 3. gr. Evrópusamnings.121 Evrópusamningurinn útilokar ekki að tvöfaldur 

ríkisborgari megi flytja frá einu ríki þar sem hann var dæmdur (og ríki þar sem hann hefur 

ríkisborgararétt) til hins ríkisins þar sem hann er líka ríkisborgari. 

Það sama gildir um gagnstæðu leiðina. Ríki sem er beðið um að framselja dæmdan 

sakamann mun líta á hann sem eigin ríkisborgara og mun forðast að viðurkenna annan 

ríkisborgararétt hans. Í báðum tilvikum er það einungis ríkisborgararéttur sem tengir dæmdan 

sakamann við fullnusturíki og skiptir máli í þessum tilvikum. Þar sem jafnvel samkvæmt 

samningsbundnum ákvæðum er ákvörðun um að framkvæma flutninginn áfram í höndum bæði 

dómsríkisins og fullnusturíkisins, virðist vera erfitt að útskýra hvaða áhrif ríkisborgararéttur 

hefur sem slíkur á ákvarðanir um flutning dæmdra manna.122 

Góð rök má færa fyrir því að önnur skilyrði gegni mikilvægara hlutverki eins og 

stjórnvalds- og pólitíski rétturinn (e. administrative and political propriety) munu líklega ráða 

ákvarðanatöku frekar en almenn hugtök eins og ríkisborgararéttur. Stjórnvaldsrétturinn og 

persónulegar aðstæður og líkurnar á endurhæfingu viðkomandi og inngöngu í samfélagið eftir 

fangelsisvist munu venjulega ýta undir fullnustu refsingar í ríkinu þar sem brotamaður hefur 

                                                
117 Council of Europe, „Convention on the Transfer of Sentenced Persons“ (Council of Europe, 21. mars 1983) 
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007
9529> skoðað 26. apríl 2017. 
118 Council of Europe, „Chart of signatures and ratifications of Treaty 112 Convention on the Transfer of 
Sentenced Persons“ (n. 107). 
119 Stefan Oeter (n. 40) 62. 
120 Utanríkisráðuneytið, „Samningur um flutning dæmdra manna“ (Utanríkisráðuneyti, 21. mars 1983) 
<https://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/evrsamningar/nr/555> skoðað 26. apríl 2017. 
121 Sama heimild, 3. gr. 
122 Stefan Oeter (n. 40) 63. 
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skilvirkan ríkisborgararétt. Hins vegar er erfitt að fá skýra hugmynd um starfshætti ríkisins í 

þessum málum þar sem ekki er skýr mynd í réttarframkvæmd um það.123 

7. Niðurstöður 
 

Megintilgangur þessarar ritgerðar var að skoða hvort og á hvaða hátt tvöfaldur 

ríkisborgararéttur hefur áhrif á málefni varðandi gagnkvæma aðstoð og samvinnu ríkja hvað 

snertir framsal sakamanna og hvernig slík mál eru afgreidd. 

Umfjöllunin um áhrif tvöfalds ríkisborgararéttar á sviði gagnkvæmrar aðstoðar ríkja er 

varða framsal sakamanna benda til þess að almennt séu áhrifin óveruleg. Ríkisborgararéttur 

sakamannsins er ekki aðalviðmið þegar ákveðið er að veita eða synja um framsal. 

Vandamál geta komið upp aðeins á örfáum sviðum þar sem ríki eru enn að að gera 

kröfur um einhvers konar einkaréttarlega lögsögu yfir eigin ríkisborgara með því að synja um 

að framselja þá. Gott dæmi um það eru ríki sem byggja á meginlandsrétti að evrópskri 

fyrirmynd sem samþykkja ekki lögsögu annarra ríkja yfir eigin þegnum með þeim afleiðingum 

að þeir synja framsali eigin ríkisborgara. Ástæðan fyrir því er að ríki líta ekki til tvöfaldra 

ríkisborgara á annan hátt en eigin ríkisborgara, án tillit til ríkisborgararéttarins sem viðkomandi 

kann að hafa i öðru ríki. Hafa slík ríki tilhneigingu til að útiloka lögsögu annarra ríkja yfir 

tvöföldum ríkisborgara þó svo hitt ríkið kunni að eiga ríkari hagsmuni af að fá viðkomandi 

framseldan eða lögsögu yfir honum. Það er í tilvikum „skilvirks ríkisborgararéttar“ (e. effective 

nationality). Á hinn bóginn út frá dómaframkvæmd má telja að dómstólar taki mið af 

„skilvirkum ríkisborgararétti“ þegar leggja heildstætt mat á hvaða ríki hafi réttmætar kröfur til 

framsals. Telja þeir að skoða beri alla viðeigandi þætti, þ.m.t. venjulega búsetu, 

hagsmunasvæði, fjölskyldubönd, þátttöku í opinberu lífi og aðrar vísbendingar um tengsl. 

Tvöfaldur ríkisborgararéttur mun örugglega ekki hafa áhrif á framsal í þeim tilvikum 

þegar má ætlast að sakamaður sé tvöfaldur ríkisborgari bæði á Íslandi og í öðru ríki sem 

framsals beiðist ef hætta er á að í framsalsbeiðandi ríki yrði hann dæmdur til dauðarefsingar 

eða sætti illri meðferð. Ólíklegt er að Ísland muni fallast á framsal þar sem framkvæmd 

íslenskra yfirvalda hefur verið að synja framsali í slíkum tilvikum og ríkisborgararéttur 

viðkomandi í hinu ríkinu hafi þá ekki þýðingu. 

Framsalsmál er varða tvöfalda ríkisborgara eru enn á frekar fræðilegu stigi. Samkvæmt 

framsalssamningum Íslands við erlend ríki eru ekki ákvæði um tvöfalda ríkisborgara. Í öllum 

samningum áskilur Ísland sér bann við framsali á eigin ríkisborgurum og í slíkum 

                                                
123 Sama heimild. 
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framsalstilvikum mun Ísland líklega synja framsali óháð því hvort viðkomandi er ríkisborgari 

annars ríkis sem beiðist framsals. Hvað varðar íslenska ríkisborgara, sem eru einnig með annan 

ríkisborgararétt, mun án efa fara eftir lögum þess ríkis, þar sem hann er staddur, hvort 

viðkomandi yrði framseldur til Íslands. 

Ástandið um bann við framsali eigin ríkisborgara mun breytast núna með gildistöku 

evrópsku handtökuskipunarinnar sbr. lög nr. 51/2016 en með henni er leitast við að einfalda 

málsmeðferð vegna meðferðar á framsalsbeiðnum. Í handtökuskipuninni er gert ráð fyrir því 

að ríki afhendi eigin ríkisborgara. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að meðan 

samningsumræður stóðu yfir var af hálfu Íslands lögð áhersla á að fallast ekki á afhendingu 

íslenskra ríkisborgara. Þessu var síðan breytt en að mati refsiréttarnefndar, sem ráðuneytið 

leitaði til um álit, taldist, með vísan til þátttöku Norðurlandanna í evrópsku 

handtökuskipuninni, sem ákváðu að víkja frá banni um framsal eigin ríkisborgara, að hvorki 

stjórnskipunarleg né sérstök refsiréttarleg rök stæðu því í vegi að horfið væri í einhverjum mæli 

frá því fortakslausa banni, við framsali íslenskra ríkisborgara til annarra landa en 

Norðurlandanna, sem nú er í gildi. Í hverju tilviki fyrir sig um afhendingu ber þó að taka mið 

af grundvallarsjónarmiðum um réttaröryggi íslenskra borgara og mannúðarsjónarmiðum.124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
124 Alþt. 2015 - 2016 A-deild, þskj. 1019 – 617. mál., kafli 3. 
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