
Samningur Evrópuráðsins um flutning dæmdra manna frá 21. mars 1983 sem öðlaðist gildi er 

Ísland varðar þann 1. desember 1993.  Samningurinn er birtur í C-deild Stjórnartíðinda frá 

árinu 1993, auglýsing nr. 21/1993. 

 

S A M N I N G U R 

um flutning dæmdra manna. 

  

Aðildarríki Evrópuráðsins og önnur ríki, sem undirritað hafa samning þennan,  

sem hafa í huga að markmið Evrópuráðsins er að auka samheldni aðila þess, 

sem vilja koma á frekari alþjóðlegri samvinnu á sviði refsiréttar, 

sem telja að með slíkri samvinnu skyldi stuðlað að réttlæti og að félagslegri endurhæfingu dæmdra        

manna, 

sem telja að sá tilgangur krefjist þess að útlendingum, sem sviptir eru frelsi vegna afbrots er þeir  

hafa framið, sé veittur kostur á að afplána refsingu sína innan eigin samfélags, og 

sem telja að þessu markmiði verði best náð með því að flytja þá til síns eigin lands, 

hafa orðið ásátt um eftirfarandi: 

1.gr. 

Skilgreiningar. 

     Í samningi þessum merki: 

a) „refsing“ hverja þá hegningu eða aðra ráðstöfun, er hefur frjálsræðissviptingu í för með sér, 

sem dómstóll ákvarðar tímabundið eða ótímabundið vegna afbrots, 

b) „dómur“ ákvörðun eða fyrirmæli dómstóls um refsingu, 

c) „dómsríki“ ríkið þar sem maður sá, er fluttur hefur verið eða flytja má, var dæmdur til 

refsingar, og 

d) „fullnusturíki“ ríkið sem flytja má dæmdan mann til, eða ríkið sem maður hefur verið fluttur 

til, til fullnustu refsingar. 

 

2.gr. 

Almennar reglur. 

1. Aðilar skuldbinda sig til að viðhafa sem nánasta samvinnu þegar dæmdir menn eru fluttir 

samkvæmt ákvæðum samnings þessa. 

 

2. Mann, sem dæmdur hefur verið í landi eins aðila, má flytja til landsvæðis annars aðila 

samkvæmt ákvæðum samnings þessa til fullnustu þeirrar refsingar sem hann var dæmdur til. 

Hann má í þessu skyni tjá dómsríkinu eða fullnusturíkinu ósk sína um að verða fluttur 

samkvæmt samningi þessum. 

 

3. Bæði dómsríkið og fullnusturíkið geta óskað flutnings. 

 

3.gr. 

Skilyrði fyrir flutningi. 

1. Dæmdan mann má aðeins flytja samkvæmt samningi þessum: 

a) ef hann er ríkisborgari fullnusturíkisins, 

 

b) ef dómurinn er endanlegur, 

 



c) ef að minnsta kosti sex mánuðum af refsingu hans er ófullnægt á þeim tíma er beiðni um 

flutning er móttekin, eða ef refsingin er ótímabundin, 

 

d) ef hann samþykkir flutninginn, eða löglegur fyrirsvarsmaður hans ef annað hvort ríkið telur 

það nauðsynlegt með hliðsjón af aldri hans eða líkamlegu eða andlegu ástandi hans, 

 

e) ef athafnir þær eða athafnaleysi sem hann var dæmdur til refsingar fyrir, teljast afbrot 

samkvæmt lögum fullnusturíkisins, eða teldust afbrot ef þær væru framdar á landssvæði þess, 

og 

  

f) ef dómsríki og fullnusturíki samþykkja flutninginn. 

 

2. Ef sérstaklega stendur á geta aðilar samþykkt flutning enda þótt sá tími sem dómþoli á eftir að 

afplána sé styttri en um getur í c-lið 1. mgr.  

 

3. Ríki getur við undirritun eða þegar það afhendir skjal sitt um fullgildingu, viðurkenningu, 

staðfestingu eða aðild, með yfirlýsingu til aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðsins, tilkynnt að 

það hyggist gagnvart öðrum aðilum einungis beita annarri hvorri þeirra aðferða sem um getur í 

a- og b-liðum 1. mgr. 9. gr.  

 

4. Ríki getur hvenær sem er, með yfirlýsingu til aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðsins, tilkynnt 

hvernig það fyrir sitt leyti skilgreinir hugtakið „ríkisborgari“ að því er samning þennan varðar. 

 

4.gr. 

Upplýsingaskylda. 

1. Dómsríkið skal skýra hverjum þeim dæmda manni, sem samningur þessi getur tekið til, frá 

efni hans. 

 

2. Hafi hinn dæmdi tjáð dómsríkinu ósk sína um að verða fluttur samkvæmt samningi þessum 

skal það tilkynna það fullnusturíkinu eins fljótt og unnt er eftir að dómurinn verður 

endanlegur. 

 

3. Í tilkynningunni skal greina: 

a) nafn dómþola, fæðingardag hans og fæðingarstað, 

 

b) heimilisfang hans í fullnusturíki ef við á, 

 

c) málsatvik þau sem refsingin byggist á, 

 

d) eðli refsingar og tímalengd og hvenær fullnusta hófst. 

 

4. Hafi dómþoli tjáð fullnusturíkinu ósk sína skal dómsríkið samkvæmt beiðni veita því ríki þær 

upplýsingar sem um getur í 3. mgr.  

 

5. Tilkynna skal dómþola skriflega um allar aðgerðir dómsríkisins og fullnusturíkisins, 

samkvæmt þessari grein, og um hverja þá ákvörðun, sem annað hvort ríkið tekur, varðandi 

beiðni um flutning. 



 

 

5.gr. 

Beiðni og svör. 

1. Flutningsbeiðni og svar við henni skulu vera skrifleg. 

 

2. Beiðni skal send af dómsmálaráðuneyti þess ríkis, sem flutning óskar, til dómsmálaráðuneytis 

þess ríkis sem beiðni er beint til.  Svar skal senda sömu boðleið. 

 

3. Aðili getur, með yfirlýsingu til aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðsins, tilkynnt að hann muni 

nota aðrar boðleiðir. 

 

4. Ríki það, sem beiðni er beint til, skal þegar tilkynna því ríki, sem flutnings óskar, hvort fallist 

er á umbeðinn flutning eða ekki. 

 

6.gr. 

Fylgiskjöl. 

1. Ef dómsríkið fer fram á það skal fullnusturíkið senda því: 

a) skjal eða yfirlýsingu þess efnis að dómþoli sé ríkisborgari þess, 

 

b) texta þeirra greina í lögum fullnustríkisins sem mæla fyrir um athafnir þær eða athafnaleysis, 

sem dæmt var til refsingar fyrir í dómsríkinu, teljist afbrot samkvæmt lögum fullnusturíkisins, 

eða teldust afbrot ef þær væru framdar á landsvæði þess, 

 

c) yfirlýsingu um þau atriði sem um getur í 2. mgr. 9. gr.  

 

2. Sé flutnings óskað skal dómsríkið senda fullnusturíkinu eftirfarandi skjöl nema annað hvort 

ríkið hafi þegar gefið til kynna að það muni ekki fallast á flutning: 

a) Staðfest afrit dómsins og greinar þeirra laga er hann byggist á, 

 

b) Yfirlýsingu um hversu miklum hluta refsitímans hefur verið fullnægt, ásamt upplýsingum um 

gæsluvarðhald, eftirgjöf refsingar og önnur atriði sem skipta máli varðandi fullnustu 

refsingarinnar, 

 

c) yfirlýsingu um samþykki til flutningsins skv. d-lið 1. mgr. 3. gr., og 

 

d) þegar við á skýrslur um heilsufar og félagslega hagi dómþola, upplýsingar um meðferð, sem 

hann hefur gengist undir í dómsríkinu, og tillögur um framhald meðferðar í fullnusturíkinu. 

 

3. Hvort ríkið um sig getur óskað þess að fá í hendur sérhver þau skjöl eða yfirlýsingar, sem um 

getur í 1. eða 2. mgr., áður en flutnings er óskað eða ákvörðun tekin um hvort fallist verði á 

flutning eða ekki. 

 

 

7.gr. 

Samþykki og staðfesting þess. 



1. Dómsríkið skal tryggja að maður sá, sem samþykkja á flutning skv. d-lið 1. mgr. 3. gr., geri 

það af frjálsum vilja og með fullri vitneskju um réttaráhrif þess.  Samþykki skal veitt á þann 

hátt sem lög dómsríkisins mæla fyrir um. 

 

2. Dómsríkið skal fyrir milligöngu ræðismanns eða annars embættismanns, eftir því sem bæði 

ríkin verða ásatt um, veita fullnusturíkinu kost á að ganga úr skugga um að samþykki sé gefið 

í samræmi við þau skilyrði sem tilgreind eru í 1. mgr.  

 

8.gr. 

Áhrif flutning í dómsríkinu. 

1. Þegar yfirvöld í fullnusturíkinu taka við dómþola hefur það þau áhrif að fullnusta refsinga 

frestast í dómsríkinu. 

 

2. Dómsríkið má ekki fullnægja refsingu frekar ef fullnustríkið telur að henni hafi verið fullnægt. 

 

9.gr.  

Áhrif flutnings í fullnusturíkinu. 

1. Þar til bær yfirvöld fullnustríkisins skulu: 

a) halda áfram fullnustu refsingar þegar í stað, eða samkvæmt fyrirmælum dómstóls eða 

stjórnvalds, samkvæmt þeim skilyrðum sem tilgreind eru í 10. gr., eða 

 

b) breyta refsingu í ákvörðun þess ríkis með dóms- eða stjórnvaldsúrskurði og ákvarða þannig, í 

stað þeirra viðurlaga sem dæmd voru í dómsríkinu, viðurlög sem mælt er fyrir um í lögum 

fullnusturíkisins fyrir sama afbrot með þeim skilyrðum sem tilgreind eru í 11. gr. 

 

2. Fullnusturíkið skal, samkvæmt beiðni, upplýsa dómsríkið um hvorri þessara aðferða það 

hyggst beita áður en flutningur dómþola fer fram. 

 

3. Refsingu skal fullnægt samkvæmt lögum fullnusturíkisins og aðeins það ríki skal bært til að 

taka allar viðeigandi ákvarðanir. 

 

4. Ríki sem, vegna ákvæða í landslögum, getur ekki beitt annarri hvorri þeirra aðferða, sem í 1. 

mgr. getur, til að koma fram ráðstöfunum, sem ákveðnar voru á landsvæði annar aðila 

gagnvart manni sem var úrskurðaður ósakhæfur vegna andlegs ástands, en er reiðubúið að taka 

við slíkum mönnum til frekari meðferðar getur, með yfirlýsingu til aðalframkvæmdastjóra 

Evrópuráðsins, tilkynnt hvaða málsmeðferð það hyggst beita í slíkum tilvikum. 

 

10.gr. 

Framhald fullnustu. 

1. Við framhald fullnustu skal fullnustríkið bundið af ákvörðun dómsríkisins hvað varðar 

lagalegt eðli refsingar og tímalengd hennar. 

 

2. Ef refsingin er, að eðli og tímalengd, ósamrýmanleg lögum fullnusturíkisins, eða ef lög þess 

krefjast, getur það ríki, með ákvörðun dómstóls eða stjórnvalds, aðlagað viðurlögin að þeirri 

refsingu eða ráðstöfun sem þess eigin lög mæla fyrir vegna sambærilegs afbrots.  Refsingin 

eða ráðstöfunin skal svo sem unnt er vera sama eðlis og refsingin eða ráðstöfunin sem 



fullnægja skal.  Hún má ekki að eðli eða tímalengd vera þyngri en þau viðurlög sem ákvörðuð 

voru í dómsríkinu né fara fram úr því hámarki sem lög fullnusturíkisins kveða á um. 

 

11.gr. 

Breyting refsinga. 

1. Þegar refsingu er breytt skal fara þannig að sem lög fullnusturíkisins mæla fyrir um.  Þegar þar 

til bær yfirvöld fullnusturíkisins breyta refsingu: 

a) skulu þau bundin af þeim niðurstöðum um málavöxtu sem beint eða óbeint koma fram í dómi 

þeim sem kveðinn var upp í dómsríkinu, 

 

b) mega þau ekki breyta viðurlögum, er hafa frjálsræðissviptingu í för með sér, í fjárhagsleg 

viðurlög, 

 

c) skulu þau að fullu láta koma til frádráttar þann tíma, sem þegar er fullnægt með 

frjálsræðissviptingu dómþola, og 

 

d) skulu þau ekki gera stöðu dómþola verri né vera bundin af ákvæðum um lágmarksviðurlög 

sem lög fullnusturíkisins kunna að kveða á um vegna afbrots þess eða afbrota sem framin 

voru. 

 

2. Ef málsmeðferð vegna breytingar á refsingu á sér stað eftir að dómþoli hefur verið fluttur skal 

fullnusturíkið hafa hann í haldi eða á annan hátt tryggja nærveru hans í fullnusturíkinu meðan 

beðið er eftir niðurstöðu af meðferð málsins. 

 

 

12.gr. 

Náðun, sakaruppgjöf, mildun refsingar. 

 Hvor aðili um sig getur náðað hinn dæmda, veitt honum uppgjöf sakar eða mildað refsingu 

hans samkvæmt stjórnarskrá sinni eða öðrum lögum. 

 

 

13.gr. 

Endurskoðun dóms. 

 Dómsríkið eitt hefur rétt til að taka ákvörðun um beiðni um endurskoðun dóms. 

 

 

14.gr. 

Stöðvun fullnustu. 

 Fullnusturíkið skal þegar stöðva fullnustu refsingar er dómsríkið tilkynnir því um ákvörðun 

eða ráðstöðun sem hefur í för með sér að refsingu verði ekki lengur fullnægt að lögum. 

 

 

15.gr. 

Upplýsingar um fullnustu. 

 Fullnusturíkið skal veita dómsríkinu upplýsingar um fullnustu refsingar: 

 

a) þegar það telur fullnustu refsingar lokið, 



 

b) ef dómþoli strýkur úr haldi áður en fullnustu refsingar er lokið, og 

 

c) ef dómsríkið óskar sérstakrar skýrslu. 

 

 

16.gr. 

Gegnumflutningur. 

1. Aðili skal, í samræmi við lög sín, verða við beiðni um að dæmdur maður verði fluttur um 

landsvæði hans ef þess er óskað af öðrum aðila og það ríki hefur gert samkomulag við annan 

aðila eða þriðja ríki um flutning dómþola til eða frá landsvæði sínu. 

 

2. Aðili getur synjað um gegnumflutning: 

a) ef dómþoli er ríkisborgari hans, eða 

 

b) ef afbrot það, sem hann var dæmdur fyrir, telst ekki afbrot samkvæmt lögum hans. 

 

3. Beiðnir um gegnumflutning og svör skulu send eftir þeim boðleiðum sem tilgreindar eru í 

ákvæðum 2. og 3. mgr. 5. gr. 

 

4. Aðili getur orðið við beiðni þriðja ríkis um flutning dæmds manns um landsvæði sitt ef það 

ríki hefur samið við annan aðila um flutning til eða frá landsvæði sínu. 

 

5. Aðili, sem beðinn er um að heimila gegnumflutning, má aðeins hafa dómþola í haldi þann 

tíma sem þörf er á vegna flutnings um landsvæði hans. 

 

6. Fara má þess á leit við aðila, sem beðinn er um að heimila gegnumflutning, að hann veiti 

tryggingu fyrir því að dómþoli verði hvorki saksóttur eða hann hafður í haldi, umfram það sem 

í 5. mgr.  segir, né frelsi hans á annan hátt skert á landsvæði ríkisins, sem hann er fluttur um, 

vegna afbrots sem framið hefur verið áður en hann yfirgaf landsvæði dómsríkisins, eða vegna 

refsingar sem dæmd hefur verið fyrir þann tíma. 

 

7. Beiðni um gegnumflutning er óþörf ef flutningur er loftleiðis yfir landsvæði aðila og ekki er 

áætluð lending þar.  Þó getur ríki við undirritun eða þegar það afhendir skjal sitt um 

fullgildingu, viðurkenningu, staðfestingu eða aðild, með yfirlýsingu til aðalframkvæmdastjóra 

Evrópuráðsins, farið fram á að skýra beri því frá slíkum gegnumflutningi yfir landsvæði þess. 

 

17.gr. 

Tungumál og kostnaður. 

1. Upplýsingar skv. 2.-4. mgr. 4. gr. skulu veittar á tungumáli þess aðila, sem er beint til, eða á 

einu hinna opinberu tungumála Evrópuráðsins. 

 

2. Með þeirri undantekningu, sem um getur í 3. mgr., er þýðing beiðni um flutning og 

fylgiskjölum hennar óþörf. 

 



3. Ríki getur við undirritun eða þegar það afhendir skjal sitt um fullgildingu, viðurkenningu, 

staðfestingu eða aðild, með yfirlýsingu til aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðsins, farið fram á 

að beiðni um flutning og fylgiskjölum hennar skuli fylgja þýðing á tungumáli þess, á eitthvert 

hinna opinberu tungumála Evrópuráðsins, eða á eitt þessara tungumála sem það tilgreinir.  Við 

það tækifæri getur það lýst samþykki sínu við því að tekið sé við þýðingum á eitthvert annað 

tungumál, auk opinbers tungumáls eða tungumála Evrópuráðsins. 

 

4. Skjöl, sem send eru vegna framkvæmdar samnings þessa, þarf ekki að staðfesta, umfram það 

sem tilgreint er í a-lið 2. mgr. 6. gr. 

 

5. Allur kostnaður, sem á fellur vegna framkvæmdar samnings þessa, skal greiddur af 

fullnusturíkinu nema sá kostnaður sem á fellur einvörðungu á landsvæði dómsríkisins. 

 

18.gr. 

Undirritun og gildistaka. 

1. Samningur þessi skal liggja frammi til undirritunar af hálfu aðildarríkja Evrópuráðsins, og af 

hálfu þeirra ríkja sem ekki eiga aðild en hafa tekið þátt í undirbúningi hans.  Hann er háður 

fullgildingu, viðurkenningu eða staðfestingu.  Skjöl um fullgildingu, viðurkenningu eða 

staðfestingu skulu afhent aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðsins. 

 

2. Samningur þessi öðlast gildi fyrsta dag þess mánaðar sem hefst eftir að liðnir eru þrír mánuðir 

frá þeim degi er þrjú aðildarríki Evrópuráðsins hafa lýst yfir samþykki sínu til að verða bundin 

samningnum í samræmi við ákvæði 1. mgr.  

 

3. Gagnvart ríki sem undirritar samning þennan, en lýsir síðar yfir samþykki sínu til að verða 

bundið ákvæðum hans, öðlast hann gildi fyrsta dag þess mánaðar sem hefst eftir að liðnir eru 

þrír mánuðir frá þeim degi er skjal um fullgildingu, viðurkenningu eða staðfestingu er afhent. 

 

19.gr. 

Aðild ríkja sem ekki eiga aild að Evrópuráðinu. 

1. Er samningur þessi hefur öðlast gildi getur ráðherranefnd Evrópuráðsins, að höfðu samráði við 

samningsríkin, boðið ríki, sem ekki á aðild að ráðinu og ekki er tilgreint í 1. mgr. 18. gr., aðild 

að samningnum.  Skal það gert með meirihlutaákvörðun skv. d-lið 20. gr. stofnskrár 

Evrópuráðsins og með samhljóða samþykki fulltrúa þeirra samningsríkja sem rétt eiga til setu 

í nefndinni. 

 

2. Gagnvart ríki, sem þannig öðlast aðild að samningnum, öðlast hann gildi fyrsta dag þess 

mánaðar sem hefst eftir að liðnir eru þrír mánuðir frá þeim degi er aðildarskjal er afhent 

aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðsins. 

 

20.gr. 

Landssvæði er samningurinn tekur til. 

1. Við undirritun samnings þessa, eða þegar skjal um fullgildingu, viðurkenningu, staðfestingu 

eða aðild er afhent, getur ríki tilgreint það landsvæði eða þau sem samningurinn skal taka til. 

 



2. Ríki getur hvenær sem er síðar, með yfirlýsingu til aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðsins, fært 

gildi samningsins út til annars landsvæðis sem er nánar skilgreint í yfirlýsingunni.  

Samningurinn öðlast gildi gagnvart slíku landsvæði fyrsta dag þess mánaðar sem hefst eftir að 

liðnir eru þrír mánuðir frá þeim degi er aðalframkvæmdastjórinn tekur við slíkri yfirlýsingu. 

 

3. Yfirlýsingar, sem gefnar eru skv. 1. og 2. mgr., má, með tilkynningu til 

aðalframkvæmdastjórans, afturkalla með tilliti til hvaða landsvæðis sem er sem tilgreint hefur 

verið í slíkri yfirlýsingu.  Afturköllunin öðlast gildi fyrsta dag þess mánaðar sem hefst eftir að 

liðnir eru þrír mánuðir frá þeim degi er aðalframkvæmdastjórinn tekur við slíkri tilkynningu. 

 

21.gr. 

Gildistími. 

 Samningi þessum skal beitt um fullnustu refsingar hvort sem þær hafa verið dæmdar fyrir eða 

eftir gildistöku hans. 

 

 

22.gr. 

Tengsl við aðra samninga og samþykktir. 

1. Samningur þessi skal engin áhrif hafa á réttindi og skuldbindingar sem leiðir af 

framsalssamningum eða öðrum samningum um alþjóðlega samvinnu í sakamálum sem kveða 

á um flutning manna, sem eru í haldi, til yfirheyrslu eða samprófunar. 

 

2. Hafi tveir eða fleiri aðilar þegar komist að samkomulagi eða gert með sér samning um flutning 

dæmdra manna eða á annan hátt ákveðið fyrirkomulag á samskiptum sín á milli að þessu leyti, 

eða geri þau það síðar, skulu þau eiga rétt á að beita því samkomulagi, þeim samningi eða því 

fyrirkomulagi í stað samnings þessa. 

 

3. Samningur þessi hefur ekki áhrif á rétt ríkja, sem aðilar eru að Evrópusamningi um alþjóðlegt 

gildi refsidóma, til að gera með sér tvíhliða eða marghliða samninga um þau efni sem í þeim 

samningi greinir í því skyni að auka við ákvæði hans eða auðvelda framkvæmd meginreglna 

hans. 

 

4. Ef bæði samningur þessi og Evrópuráðssamningur um alþjóðlegt gildi refsidóma, eða annað 

samkomulag eða samningur um flutning dæmdra manna, taka til beiðni um flutning skal rík 

það sem um flutning biður, þegar beiðni er lögð fram, tilgreina samninginn sem hún er byggð 

á. 

 

23.gr. 

Vinsamleg lausn ágreiningsefna. 

 Nefnd Evrópuráðsins um afbrotamál skal látin fylgjast með framkvæmd samnings þessa og 

skal nefndin gera allt það sem þurfa þykir til að greiða fyrir vinsamlegri lausn hvers kyns vanda er upp 

kanna að koma við framkvæmd hans. 

 

 

 

 



24.gr. 

Uppsögn. 

1. Aðili getur hvenær sem er, með tilkynningu til aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðsins, sagt upp 

samningi þessum. 

 

2. Slík uppsögn skal öðlast gildi fyrsta dag þess mánaðar sem hefst eftir að liðnir eru þrír 

mánuðir frá þeim degi er aðalframkvæmdastjórinn tekur við slíkri tilkynningu. 

 

3. Samningur þessi skal þó áfram gilda um fullnustu refsinga þeirra manna sem fluttir hafa verið 

samkvæmt ákvæðum hans fyrir gildistökustað uppsagnar. 

 

25.gr. 

Tilkynningar. 

 Aðalframkvæmdastjóri Evrópuráðsins skal tilkynna aðildarríkjum þess, ríkjum sem ekki eru 

aðilar að Evrópuráðinu en hafa tekið þátt í undirbúningi samnings þessa, og hverju ríki sem gerst hefur 

aðili að honum, um: 

a) hverja undirritun, 

 

b) afhendingu hvers fullgildingar-, viðurkenningar-, staðfestingar- eða aðildarskjals, 

 

c) hvern gildistökudag samnings þessa skv. 2. og 3. mgr. 18. gr., 2. mgr. 19. gr., og 2. og 3. mgr. 

20. gr. 

 

d) Sérhverja aðra aðgerð, yfirlýsingu, tilkynningu eða orðsendingu sem varðar samning þennan. 

  

 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir fulltrúar, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað samning 

þennan. 

 

Gjört í Strassborg 21. mars. 1983, á ensku og frönsku, í einu eintaki sem varðveitt skal í 

skajlasafni Evrópuráðsins, og eru báðir textar jafngildir.  Aðalframkvæmdastjóri Evrópuráðsins skal 

senda staðfest endurrit hans til hvers aðildarríkis Evrópuráðsins, til þeirra ríkja sem ekki eru aðilar að 

ráðinu en hafa tekið þátt í undirbúiningi samnings þessa, og til hvers ríkis sem boðin er aðild að 

honum. 

 

 

Yfirlýsingar. 

 Í samræmi við ákvæði 4. mgr. 3. gr. lýsir Ísland því yfir að hugtakið „ríkisborgari“ merkir, að 

því er samninginn varðar, einstaklingar með íslenskan ríkisborgararétt eða einstaklinga með fasta 

búsetu á landsvæði lýðveldisins Íslands, sbr. a-lið 1. mgr. 3. gr. 

 

 Í samræmi við ákvæði 4. mgr. 9. gr. áskilur Íslands sér rétt til að vista geðveika einstaklinga í 

öryggisgæslu eða á sjúkrastofnun. 

 

 Í samræmi við 3. mgr. 17. gr. fer Ísland fram á að beiðni um flutning og fylgiskjölum hennar 

fylgi þýðing á íslensku, ensku, dönsku, norsku eða sænsku. 


