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1. Inngangur 
„Viðhorfakannanir sýna að fíkniefnaneysla er af flestum álitin vera alvarlegasta vandamál 

er Íslendingar eiga við að stríða. Sömuleiðis sýna kannanir að meirihluti Íslendinga álítur 

að rætur afbrota liggi í vímuefnaneyslu sem sýnir vel hve áhyggjur Íslendinga af 

vímuefnum rista djúpt.“
1
 

 Sjónarmið um refsingar og þyngd þeirra eru umdeild í samfélagi okkar. Þær eru 

hins vegar hlutur sem allir hafa skoðun á. Hvort sem rætt er um löggjafann, dómstóla, 

fræðimenn, almenning eða fjölmiðla eru viðhorf manna mismunandi en það gerir efnið 

einkar áhugavert og í senn mikilvægt.  

 Yfirskrift ritgerðarinnar er dómaframkvæmd í fíkniefnabrotum. Ritgerðarefnið er 

svo afmarkað nánar þar sem reynt er að einskorða efnið við refsingar og þau fjölmörgu 

sjónarmið sem eru við lýði þegar kemur að því hlutverki að kveða á um þyngd refsinga. 

Meginmál ritgerðarinnar er skipt upp í þrjá þætti. Í fyrsta þætti ritgerðarinnar sem ber 

titilinn réttlæting refsinga og markmið, eru refsingar teknar fyrir og rýnt í þær og þá 

sérstaklega þann þátt sem lýtur að þyngd þeirra. Fjallað er um markmið refsinga og þær 

refsikenningar sem tengjast fíkniefnabrotum og hafa töluvert vægi þegar kemur að því að 

kveða á um viðurlög. Komið er inn á varnaðaráhrif refsinga í fíkniefnabrotum, hvort þau 

séu til staðar og að hversu miklu leyti þau nái markmiðum sínum. 

 Í öðrum og jafnframt veigamesta þætti ritgerðarinnar er komið inn á ýmsar 

röksemdir varðandi það sem snýr að þungum refsingum fyrir fíkniefnabrot eftir að 

lagaþróun um ávana-og fíkniefni hefur verið rakin í stuttu máli. Sjónarmið fræðimanna 

varðandi þyngd refsinga eru tekin fyrir og borin saman ásamt því sem reynt er að leggja 

eigið mat að einhverju leyti á þau. Efnið er með pólitísku ívafi og er erfitt að véfengja 

sjónarmið sem fræðimenn hafa sett fram þrátt fyrir að það sé óhjákvæmilegt að hallast 

fremur að ákveðnum sjónarmiðum sem ætlunin er að reyna að styðja ennfremur með 

röksemdum. Í þessum þætti ritgerðarinnar er einnig komið að einhverju leyti inná 

hugmyndir afbrotafræðinga sem þeir hafa komist að með  rannsóknum sínum. Löggjafinn 

hækkaði refsirammann fyrir meiriháttar fíkniefnabrot með lögum nr. 32/2001. Þetta var 

mjög umdeild hækkun þar sem hún bar mjög snöggt að og heyrðust háværar raddir í 

                                                 
1
  Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi: eðli, þróun og skýringar. Rannsóknir í  

 félagsvísindum  V (2004), bls. 92-93. 
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kjölfarið um að þessi framkvæmd hefði í raun verið óþörf. Fjallað er um þessa breytingu 

og tilkomu fíkniefnisins MDMA, en efnið er betur þekkt undir heitinu e-pillan í almennri 

umfjöllun. Fíkniefnið átti stórann þátt í því að lögunum var breytt og refsiramminn 

hækkaður. vikið verður að þeim hættueiginleikum sem einkennir efnið og þeim áhrifum 

sem e-pillan hafði á seinni dómaframkvæmd. Dómar bæði fyrir og eftir að hin nýju lög 

tóku gildi eru reifaðir ásamt því sem komið er inn á það hvort þungar refsingar séu 

raunhæf leið til þess að skapa friðþægingu og hafa áhrif til batnaðar fyrir samfélagið í 

heild sinni.  

 Í þriðja þætti ritgerðarinnar er fjallað um þá áhrifaþætti sem dómstólar líta til 

þegar kemur að þyngd refsinga. Þessir áhrifaþættir eru magn, styrkleiki og 

hættueiginleikar efnis. Rýnt er í þessa þætti ásamt því sem dómar eru skoðaðir til 

stuðnings. 
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2. Réttlæting refsinga og markmið 
Hugtakið refsing er hvergi skilgreind í lögum eða lögskýringargögnum. Fræðimaðurinn 

Jónatan Þórmundsson talar um að hugtakið refsing taki til þeirrar háttsemi þar sem 

ríkisvaldið beitir ákveðnum viðurlögum sem eru til þess fallin að valda hinum brotlega 

óþægindum eða þjáningum og samfélagið komi ekki til með að líða.
2
 

 Refsing er þungbært úrræði jafnt fyrir hinn brotlega sem og samfélagið í heild 

sinni, hana þarf því bersýnilega að réttlæta með haldbærum rökum.
3
 Vegna hinna 

þungbæru áhrifa refsinga sem viðurhlutamestu inngrip ríkisvaldsins, verður að telja 

eðlilegt að setja þurfi þeim strangar kröfur.
4
 Markmiðum refsinga er lýst í frumvarpi sem 

fylgdi lögum nr. 19/1940. Þar er komist svo að orði: 

Refsing er ein þeirra aðferða, sem þjóðfélagið hefur til þess að verjast réttarbrotum. Markmið refsingar er 

fyrst og fremst verndun almenns réttaröryggis og viðhald lögbundins þjóðskipulags. En auk þess fullnægir 

refsing réttlætistilfinningu almennings er ekki sættir sig við það, að menn skerði órefsað mikilvæg réttindi 

annarra. Það mun ekki dregið í efa, að refsing eigi rétt á sér vegna þess tilgangs, þar eð víst má telja, að 

aðrar vægari aðferðir mundu ekki verða að gagni. En nú er refsing böl, bæði þeim, er henni sætir, og 

ýmsum öðrum einstaklingum, einkum vandamönnum afbrotamannsins, og loks þjóðfélaginu í heild, þó að 

hún sé því nauðsynlegt böl. Af því leiðir að refsingu ber ekki að beita nema nauðsyn krefji og ætla megi að 

hún nái tilgangi sínum
5
 

Eins og sést af athugasemdum með greinargerð er markmiðið fyrst og fremst verndun 

almenns réttaröryggis og viðhald lögbundins þjóðskipulags. Einnig má leiða af 

frumvarpinu að áherslan á nauðsyn er rík og því ber ekki að refsa einstaklingi séu aðrar 

tækar leiðir til staðar sem eru til þess fallnar að ná tilgangi refsingar. 

 Það verður að krefjast þess að einungis þeim sem hafa með saknæmum hætti 

brotið af sér beri að refsa. Þannig ber að finna ástæðu sem getur án vafa réttlætt 

refsinguna og fullnægt kröfum almennings um réttlæti.
6
 Refsingar verða hins vegar að 

                                                 
2
  Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 62 og  Jónatan Þórmundsson: Afbrot og 

 Refsiábyrgð I  (1999), bls. 16. 
3
  Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 64. 

4
  Jón Þór Ólason: Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins. Úlfljótur. 2004, 

 bls. 203. 
5
  Alþt. 1939, A-deild, bls. 352-353. 

6
  Kristrún Kristinsdóttir: Réttlæting refsinga. Tímarit Lögfræðinga. 1998, bls. 353. 
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teljast nauðsynlegar í lýðræðisríki þrátt fyrir að menn hafi deilt um tilgang og markmið 

þeirra
7
 

 Til þess að leiða markmið refsinga betur í ljós hafa verið settar fram svokallaðar 

refsikenningar af fræðimönnum. Ekki er um að ræða vísindalegar kenningar heldur 

einfaldlega sjónarmið sem hafa orðið til við hinar ýmsu samfélagsaðstæður og 

réttarkerfið byggir á.
8
 Tvenns konar refsikenningar hafa ráðið ríkjum þegar kemur að því 

að lýsa markmiðum refsinga. Þetta er annars vegar svokölluð endurgjaldsstefna og hins 

vegar nytjastefna, sem lítur að nytsemi refsingarinnar.
9
 Endurgjaldsstefnan verður gerð að 

umfjöllunarefni hér enda hefur hún verið ríkjandi þegar rætt er um fíkniefnabrot. 

2.1. Endurgjaldssjónarmið 

Endurgjaldssjónarmið hafa verið allsráðandi þegar kemur að ákvörðun refsinga í aldanna 

rás. Samkvæmt þeim telst það bæði sanngjarnt gagnvart brotaþola og samfélaginu í heild 

að hinn brotlegi sæti refsingu í samræmi við brot sitt. Þegar rætt er um 

endurgjaldssjónarmið er það hlutfallið milli refsingarinnar og alvarleika brots sem haft er 

að leiðarljósi, einungis þannig sé fyrirsjáanleiki tryggður.
10

 

 Endurgjaldsstefnan einkennist að þó nokkru leyti á hefndarhvötinni. Refsing skal 

þannig hafa siðferðilegt gildi, heimurinn sé betri staður sé þeim gert að hljóta makleg 

málagjöld sem fremja afbrot og teljast illgjarnir.
11

 Málagjöld eru þannig einn veigamesti 

þátturinn í réttlætingu gjaldstefnunnar. Hinum brotlega skal hefnast með réttlátu 

endurgjaldi af verknaði sínum. Hann hljóti þannig refsingu í réttu hlutfalli við afbrot 

sitt.
12

 Verknaðurinn einn telst því nægjanleg réttlæting fyrir refsingunni.
13

 Aðrir 

mikilvægir þættir gjaldstefnunnar eru svo friðþægingin sem gengur út á það að hinum 

brotlega beri að bæta fyrir syndir sínar og sefa þar með reiði guðs og náttúruaflanna með 

því að afplána refsingu fyrir afbrot sitt. Fordæming og sefun bera það með sér að sökum 

                                                 
7
  Jón Þór Ólason: Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins. Úlfljótur. 2004, 

 bls. 203. 
8
  Ragnheiður Bragadóttir: Markmið refsinga. Úlfljótur. 2003, bls. 97. 

9
  Jón Þór Ólason: Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins. Úlfljótur. 

 2004, bls. 204. 
10

  Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar  (2003), bls. 78. 
11

  Jörundur Guðmundsson: Refsingar, Úrræði þess ráðþrota? Tímarit Lögfræðinga. 1996, bls. 8. 
12

  Jón Þór Ólason: Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins. Úlfljótur. 2004, 

 bls. 205-206. 
13

  Jörundur Guðmundsson: Refsingar, Úrræði þess ráðþrota? Tímarit Lögfræðinga. 1996, bls. 8. 



7 

hinnar miklu vanþóknunar og reiði samfélagsins sé það réttlátt að refsa hinum brotlega til 

að jafnvægi haldist í samfélaginu. Borgararnir eiga ekki að þurfa að sætta sig við það að 

brotið sé gegn mikilsverðum réttindum þeirra án þess að viðhlítandi refsing hljótist af.
14

 

 Endurgjaldssjónarmiðin bera það því með sér að dæma beri þyngri refsingu séu 

hagsmunirnir sem brotið beinist að mikilvægari.
15

 Skaðsemisáhrif fíkniefna eru ekkert 

ágreiningsmál, stórar fíkniefnasendingar sem ná dreifingu og útbreiðslu geta hæglega 

orsakað eyðileggingu mannslífa. Endurgjaldssjónarmiðin ganga þannig út á það að 

refsingar skulu vera þungar fyrir fíkniefnabrot sökum þeirra miklu hagsmuna sem brotin 

beinast að.
16

 

 Endurgjaldssjónarmiðin eru umdeild sjónarmið og byggja þau á nokkuð 

fortakslausum hætti og má gefa því gaum að stefnan gefi ekki mikið svigrúm fyrir þann 

fjölbreytileika sem felst í hinum ýmsu brotum. Það er óumdeilanlegt að þegar rætt er um 

fíkniefnabrot eru hagsmunirnir sem í húfi eru miklir en þar sem brotin eru misjafnlega 

umfangsmikil af stærð og umfangi gæti verið þörf á meira svigrúmi við refsiákvarðanir.  

2.2. Betrunarsjónarmið 

Betrunarkenningin gengur út á það að með því að refsa læri afbrotamenn af brotum sínum 

og sjái að það er siðferðilega rangt að brjóta af sér. Markmiðið er að endurhæfa þá 

samfara afplánun þannig að þeir skili sér út í samfélagið sem betri menn.
17

 

 Það er fagnaðarefni að föngum á Íslandi gefst kostur á að afla sér menntunar og 

vímuefnameðferðar. Refsivist hefur hins vegar margar slæmar hliðar í för með sér og 

verður að taka undir það með fræðimönnum að þeir kostir sem bjóðast í fangelsum í dag 

vegi þó ekki upp á móti slæmum áhrifum refsivistar á einstaklinga.
18

 Þau tilvik geta litið 

dagsins ljós að fangelsisrefsing geti haft þau áhrif að brotamaður komist úr þeim 

vítahring sem fíkniefnaneysla er og hjálpað honum að koma undir sig fótunum að nýju og 

jafnvel bjargað lífi einstaklings sem er langt leiddur í fíkniefnaneyslu. Þessi tilvik eru 

                                                 
14

  Stephan Hurwitz: Den danske Kriminalret. Almindelig del (1971), bls. 46-54 og Jón Þór Ólason: 

 Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins. Úlfljótur. 2004, bls. 206. 
15

  Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar (2003), bls. 78. 
16

  Sama rit, bls. 78. 
17

  Kristrún Kristinsdóttir: Réttlæting refsinga. Tímarit Lögfræðinga. 1998, bls. 357. 
18

  Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar (2003), bls. 80. 
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einkar jákvæð þó svo að ólíklegt geti talist að þetta sjónarmið vegi þungt hjá dómstólum 

landsins sem og  að litið sé til þess að fangelsisvist geti haft bætandi áhrif á brotamann.
19

 

 Taka ber undir það með fræðimönnum að þau sjónarmið sem betrunarkenningin 

gengur út á séu ekki nægjanleg til að réttlæta að fullu refsingar og þau slæmu áhrif sem 

þær hafa í för með sér, þó svo að sú þróun sem endurhæfingar í fangelsunum séu að taka 

séu jákvæðar. Ávallt má gott betur fara og er mikilvægt að halda skilvirkri 

vímuefnameðferð áfram og setja jafnvel aukinn þunga í hana í framtíðinni. 

 Þrátt fyrir aukna trú á betrun í fangelsum landsins eru margir einstaklingar 

ómóttækilegir fyrir henni að öllu leyti. Betrunarkenningin er langt frá því að vera 

fullkomin og sést það best á því að í ákveðnum tilfellum eru afbrotamenn stundum svo 

langt frá því að sýna iðrun og endurhæfast í fangelsum að þeir fremja annað afbrot á 

meðan þeir afplána refsingu.  

Hrd 2002:4379 

Maður var dæmdur til 5 ára fangelsisvistar fyrir að skipuleggja innflutning á miklu magni fíkniefna en  brot 

hans voru annars vegar framin meðan hann sat í gæsluvarðhaldi og beið dóms Hæstaréttar vegna 

fíkniefnainnflutnings og er hann sat í fangelsi vegna þess máls. 

2.3. Varnaðaráhrif refsinga í fíkniefnabrotum 

2.3.1. Almennt um varnaðaráhrif 

Bæði fyrr og nú verður að telja að varnaðarástæður séu veigamestu rökin fyrir beitingu 

refsinga.
20

 Ætlunin með varnaðaráhrifum er  að reyna að hafa áhrif á framtíðarbreytni 

manna. Vitneskja um að refsing liggi við afleiðingum á ákveðinni háttsemi manna hefur 

þannig vafalaust áhrif á hegðun.
21

 Varnaðaráhrif fela það í sér í meginatriðum að reynt er 

að ná fram markmiðum refsinga með því að reyna að hafa áhrif á brotamann og afstýra 

þannig brotum hans svo að hann fremji ekki slíkt brot aftur. Á sama tíma skulu þau virka 

almennt til varnaðar fyrir borgarana þannig að þeir láti sér það vera víti til varnaðar að 

fremja afbrot vitandi vits að ákveðin refsing liggur við broti. Þó virðist mikil óvissa 

meðal fræðimanna um hvort refsingar nái þessum tilgangi sínum og um áhrif refsinga 

                                                 
19

  Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar  (2003), bls. 80. 
20

  Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 69. 
21

  Jón Þór Ólason: Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins. Úlfljótur. 2004, 

 bls. 208. 
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almennt.
22

  Það virðist hins vegar nokkur vitund vera um að sé brotamaður tengdur líferni 

afbrota dragi það úr varnaðaráhrifum viðurlaga. Á hinn bóginn auki það fælingarmátt 

afbrota ef brotamaður er lítið eða ekkert tengdur heimi afbrota.
23

 

2.3.2. Almenn varnaðaráhrif refsinga 

Þegar rætt er um almenn varnaðaráhrif refsinga er átt við þau áhrif sem refsingar geta haft 

á aðra en þann sem gerst hefur brotlegur og hlotið refsingu fyrir. Refsing fæli þannig hinn 

almenna borgara frá afbrotum og feli það í sér að hann brjóti síður af sér.
24

 Þannig koma 

fráfælingar og siðamótunaráhrif skýrt fram í hinum almennu varnaðaráhrifum.
25

 

Dómgreind einstaklings og skynsemi hans hafi þau áhrif á hann að hann láti vera að 

brjóta af sér.
26

 

 Fráfælingaráhrif refsinga koma misjafnlega mikið við eftir brotategundum. Telja 

fræðimenn að hin almennu varnaðaráhrif vegi þungt þegar fíkniefnabrot séu annars 

vegar.
27

 Draga má þær ályktanir af fyrstu dómunum um fíkniefnabrot, að almenn 

varnaðaráhrif vega þungt við ákvörðun refsingar.
28

  

Hrd 1974:219 

Í málinu stóðu ákærðu í sameiningu að innflutningi og dreifingu að einhverju leyti á miklu magni af 

fíkniefnum. Má glögglega sjá að varnaðaráhrfin ásamt magni fíkniefna virðist ráða úrslitum þegar kemur að 

refsiákvörðun. Í dóminum kemst Hæstiréttur svo að orði: „Brot þau, sem hinir ákærðu hafa framið, varða 

ávana- og fíkniefni, en meðferð þeirra efna, ólögmætur innflutningur, dreifing og varsla, fela í sér 

þjóðfélagslega hættu, ekki síst fyrir andlegt og líkamlegt heilbrigði ungs fólks.“ 

Í lýðræðislegum samfélögum eru lög byggð upp að miklu leyti á siðferðislegum grunni. 

Borgararnir hafa rík siðferðisviðhorf á því hvað sé rétt og rangt. Afbrot sem þjóðfélagið 

fordæmir kunna því að vera til þess fallin að styrkja siðferðisvitund manna og skapa 

                                                 
22

  Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum  (1992), bls. 69. 
23

  Helgi Gunnlaugsson: Þróun afbrota á íslandi og áhrif hertra refsinga. Rannsóknir í 

 félagsvísindum II (1997), bls. 75. 
24

  Jón Þór Ólason: Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins. Úlfljótur.  2004, 

 bls. 208. 
25

  Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 72-73. 
26

  Jón Þór Ólason: Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins. Úlfljótur. 2004, 

 bls. 208. 
27

  Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum  (1992), bls. 72. 
28

  Ragnheiður Bragadóttir: Markmið refsinga. Úlfljótur. 2003, bls. 99. 



10 

hömlur gegn afbrotum.
29

 Áhrif siðamótunar eru að öllum líkindum sterkust þegar 

hlutleysi gætir hjá réttarvitund manna gagnvart reglunum. Að mati Jónatans 

Þórmundssonar getur siðamótun refsivörslukerfisins á öllum stigum máls skipt máli og er 

lagasetning ein því ekki nægjanleg sé ætlunin að breyta gildismati. Hæfilegt samræmi 

þarf því að vera milli refsingar og afbrots til þess að siðamótunaráhrifin komist til skila.
30

 

 Varnaðaráhrifin beinast að ótilteknum fjölda fólks og teljast ná markmiðum sínum 

ef þau verða til þess að tiltekinn fjöldi lætur af því að fremja refsiverð verk, sem þeir 

annars gætu hafa framið.
31

 Velta má fyrir sér að hve miklu leyti refsingar í 

fíkniefnabrotum hafi almenn varnaðaráhrif í för með sér. Jón Þór Ólason bendir á það að 

hagnaðarhvötin virðist vera ráðandi við fíkniefnabrot og virðist sem innflytjendur og 

dreifendur efnanna líti til áhættuþátta áður en þeir fremja afbrot sín og hugi að 

hugsanlegri refsivist verði þeir staðnir að verki við brotastarfsemi þeirra.
32

 Taka má undir 

sjónarmið Jóns Þórs að ákveðnu leiti en líta verður hins vegar til þess hvaða aðilar það 

eru sem handsamaðir eru fyrir innflutning og dreifingu á fíkniefnum. Hagnaðarvonin er 

án efa í hávegum höfð hjá aðalmönnunum í þessari brotastarfsemi en það eru oftar en 

ekki aðrir aðilar sem handsamaðir eru.  

Hrd 20. desember 2007 í máli nr.  175/2007 

Maður var sakfelldur fyrir að hafa að beiðni annars manns sem hann vildi ekki nefna fengið tvo 

einstaklinga til þess að flytja inn 360.51 grammi af kókaíni til landsins. Taldist hann hafa verið virkur 

milligöngumaður við innflutning efnisins og með skírskotun til magn efnis, hættueiginleika og styrkleika 

var refsing hans ákveðin 15 mánaða fangelsi. 

Sé um að ræða einstaklinga sem hafa ánetjast fíkniefnum ber að leiða líkur að því að þeir 

aðilar telji sig ekki eiga margra kosta völ í því skyni að viðhalda eigin neyslu. Jafnvel má 

ætla að um ákveðna þrautarlendingu sé að ræða en ekki von um skjótfenginn gróða. 

 Erfitt getur verið að mæla hin almennu varnaðaráhrif þó svo að ætla megi að þau 

séu mest þegar um skipulagða brotastarfsemi er að ræða en ekki afbrot sem framin eru í 

                                                 
29

  Jón Þór Ólason: Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins. Úlfljótur. 2004, 

 bls. 209. 
30

  Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 73. 
31

  Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 74. 
32

  Jón Þór Ólason: Dómstóll götunnar-Gapastokkur nútímans. Úlfljótur. 2003, bls. 348. 
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mikilli geðshræringu eða þegar einstaklingur hefur ekki fulla sjálfstjórn á gerðum 

sínum.
33

 

 Af fleiri dómum í fíkniefnamálum má sjá að varnaðaráhrif virðast hafa töluverð 

áhrif við ákvörðun refsingar. Þrátt fyrir að engar öruggar rannsóknaniðurstöður liggi fyrir 

um samband refsiþyngdar og varnaðaráhrifa.
34

 

Hrd 1997:328 

Ákærði var dæmdur til 6 ára fangelsisvistar fyrir að flytja til landsins 946 töflur af vímuefninu MDMA, eða 

svokallaðar e-töflur, og 58,1 g af kókaíni. Við ákvörðun refsingar var m.a. litið til greinargerðar dr. Þorkels 

Jóhannessonar. Þar kom m.a. fram að MDMA og skyld efni væru greinilega tiltölulega ný hér á 

fíkniefnamarkaði. Raktir voru hættueiginleikar MDMA og síðan sagt að ef það ætti eftir að breiðast út hér á 

landi væri viðbúið að það leiddi af sér fleiri bráð eitrunartilfelli en þekktist eftir amfetamín eða lýsergíð og 

mörg dauðsföll að auki. MDMA væri samkvæmt því „einn vafasamasti ef ekki langvafasamasti vímugjafi 

sem skotið hefði upp kollinum á fíkniefnamarkaði hér á landi.“ 

Rökstuðningur Hæstaréttar bendir til þess að hættueiginleikar efnisins og hin almennu 

varnaðaráhrif hafi haft úrslitaáhrif á þyngd refsingarinnar þegar hún var ákvörðuð.
35

 

Dómurinn var meðal þeirra fyrstu þar sem dæmt var fyrir innflutning á MDMA og olli 

hann nokkrum straumhvörfum varðandi síðari dómaframkvæmd í fíkniefnabrotum þar 

sem mun þyngri refsing var dæmd en áður tíðkaðist. Ber þó að veita því gaum að í 

dómnum fjallaði Hæstiréttur í fyrsta skipti um innflutning á MDMA töflum og refsingin 

var töluvert hærri en áður hafði sést í málum sem þessum.
36

 Ákærði var dæmdur til þess 

að sæta 6 ára fangelsi og virðist mega ráða af dómnum að nýtt efni sé að ryðja sér til rúms 

á Íslandi sem sé með mikla hættueiginleika og muni þung refsing geta komið ákveðnum 

skilaboðum út í samfélagið um að taka beri þungt á málum sem þessum og þannig virðast 

hin almennu varnaðaráhrif með umdeilanlegum hætti líta dagsins ljós.  

 Jónatan Þórmundsson talar um að það beri að beita hinum almennu 

varnaðaráhrifum af varfærni og getur það stangast á við jafnræðissjónarmið að nota 

                                                 
33

  Jón Þór Ólason: Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins. Úlfljótur. 2004, 

 bls. 210. 
34

  Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar (2003), bls. 80. 
35

  Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar (2003), bls. 81. 
36

  Jón Þór Ólason: Dómstóll götunnar-Gapastokkur nútímans. Úlfljótur. 2003, bls. 346. 
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einstök mál til þess að dæma mun þyngri viðurlög í varnaðarskyni, í því skyni að kveða 

niður vaxandi áhyggjur af fjölgun afbrota.
37

  

 Fræðimenn virðast sammála um þetta enda virðist það liggja ljóst fyrir með 

hliðsjón af jafnræðisreglu sem er í gildi samkvæmt íslenskum rétti og er lögfest í 65. gr. 

stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, sbr. Stjórnskipunarlög nr. 97/1995. Sigurður Tómas 

Magnússon kemur inn á að með hliðsjón af jafnræðisreglunni ber að ætla að hæg þróun 

varðandi refsingar fyrir einstakar brotategundir sé æskilegri fremur en að stór stökk séu 

tekin.
38

 Viðurlög eru þó næstum aldrei aðeins ákvörðuð með hliðsjón af almennum 

varnaðaráhrifum einum og sér, heldur koma einnig sérstakar varnaðarástæður og 

samfélagshagsmunir til álita. Margt bendir þó til þess að þyngdir dómar geti verið 

árangursríkir þegar lægja þarf öldur ókyrrðar og ofbeldis. Með hliðsjón af réttlæti og 

réttaröryggi eru gerðar þær kröfur að gætt sé samræmis þegar viðurlög eru ákvörðuð. 

 Þyngri refsingar geta hugsanlega haft meiri almenn varnaðaráhrif í för með sér en 

séu refsingar þyngdar af þessum ástæðum einum er gengið gegn réttaröryggi ásamt því 

sem um siðferðilega ranga beitingu á viðurlögum væri að ræða.
39

 

2.3.3. Sérstök varnaðaráhrif 

Áður fyrr var horft að meginstefnu til þess að afbrotið sjálft og markmið refsinga ættu 

fyrst og fremst að setja öðrum fordæmi og vera þannig víti til varnaðar auk þess sem 

endurgjalds- og hefndarsjónarmiða gætti mjög. Það var ekki fyrr en seint á 19. öld sem 

hugmyndir um hin sérstöku varnaðaráhrif fengu meðbyr. Þá var farið að líta til 

persónulegra haga, andlegs ástands og annarra einstaklingseinkenna brotamannsins þegar 

kom að ákvörðun refsingar.
40

 Sérstökum varnaðaráhrifum er ætlað að hafa áhrif á þann 

sem refsað er. Það kemur fram í greinargerð með hegningarlögunum að refsingum sé 

ætlað að hafa áhrif á þann sem fremur afbrot og sporna þannig við að hann fremji afbrot 

að nýju af ótta við nýja refsingu sem verður jafnvel þyngri sökum fyrra afbrots.
41

 

 Helstu afbrigði sérstakra varnaðaráhrifa eru þau að hinn brotlegi sæti einangrun 

og þannig skerði það í ákveðinn tíma tækifæri hans til frekari afbrota og hins vegar 

                                                 
37

  Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 76. 
38

  Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar (2003), bls. 82. 
39

  Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 76. 
40

  Jón Þór Ólason: Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins. Úlfljótur. 2004, 

 bls. 211. 
41

  Alþt. 1939, A-deild, bls. 353. 
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fráfælingarsjónarmið sem eiga að vekja upp ótta hans við að hljóta nýja refsingu sem að 

öllum líkindum yrði virt honum til refsiþyngingar sökum fyrra afbrotsins.
42

 Því fer eins 

með hin sérstöku varnaðaráhrif og þau almennu að óvissa ríkir um að hversu miklu marki 

áhrifin hafi á hinn brotlega og þá aðallega á framtíðarbreytni hans. Virðast fræðimenn þó 

sammála um að einhverra áhrifa gæti.
43

 

3. Hækkun refsiramma í fíkniefnabrotum 

3.1. Lagaþróun um ávana- og fíkniefni 

Árið 1923 voru lögfest svokölluð ópíumlög nr. 14/1923 um tilbúning og verslun með 

ópíum o.fl. Löggjöf þessi var sú fyrsta sem leit dagsins ljós til þess að reyna að sporna við 

misnotkun á fíkniefnum sem byrja að ryðja sér til rúms á þessum tíma. Lítið reyndi á 

lögin sem voru byggð á Haag-samþykktinni frá 1912 enda stóðu þau óbreytt til ársins 

1968.
44

 Lagabreytingar voru gerðar með lögum nr. 43/1968 og lögum nr. 25/1970, sbr. 

lög nr. 77/1970 (endurútgefin). Helstu breytingarnar voru þær að ráðherra var veitt vald 

til að úrskurða að lögin tækju til hvaða efna sem er enda væru gömlu skilyrðin um 

vísindalega rannsókn uppfyllt. Tekin var upp ný verknaðarlýsing sem fól í sér algjört 

bann við meðferð efnanna að undanskildum heimildum lækna, lyfsala og annarra 

sambærilegra aðila sem leyfi höfðu til að hafa efnin til lækninga eða við 

vísindarannsóknir. Refsingar voru einnig þyngdar og leiðbeiningaregla um hvað teldist til 

stórfellds brots innleidd. Einnig var upptökuákvæði bætt við lögin.
45

 Árið 1974 voru 

samin ný heildarlög nr. 65/1974 um ávana-og fíkniefni að norrænni fyrirmynd. Talið var 

tímabært að heildstæð lög litu dagsins ljós um þessi brot eins og tíðkaðist á 

norðurlöndunum. Þá voru einnig samin lög nr. 64/1974 sem lýta að refsinæmi alvarlegra 

fíkniefnabrota í hegningarlögum.
46

 Í dag er bæði að finna ákvæði sem lúta að meðferð 

ávana-og fíkniefna í 173. gr. a alm.hgl nr. 19/1940, sbr. lög nr. 10/1997, sbr. lög nr. 

32/2001 og í lögum nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni. 

                                                 
42

  Stephan Hurwitz: Den danske Kriminalret. Almindelig del (1971), bls. 65 og Jónatan           

 Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 70. 
43

  Jón Þór Ólason: Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins. Úlfljótur. 2004, 

 bls. 213. 
44

  Jónatan Þórmundsson: Eiturlyf og afbrot. Úlfljótur. 1972, bls. 221. 
45

  Jónatan þórmundsson: Eiturlyf og afbrot. Úlfljótur. 1972, bls. 221-222. 
46

  Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 1769. 
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 Í nálægum löndum hefur varsla, afhending og meðferð ávana- og fíkniefna verið 

lýst refsiverð sökum þeirrar hættu sem neysla efnanna hefur í för með sér fyrir heilsu 

manna, jafnframt því að ýmis afbrot má rekja til neyslu þeirra.
 47

 Lög nr. 65/1974 taka til 

allra ávana- og fíkniefna eða lyfja sem talin eru upp í lögunum. Þá er ráðherra einnig 

heimilt að setja reglugerð með stoð í lögunum um meðferð annarra ávana-og fíkniefna.
48

 

Í athugasemdum í frumvarpi við 5. gr. laga um ávana- og fíkniefnabrot nr. 65/1974 kemur 

fram að sé um stórfelld brot að ræða heyri þau undir 173. gr. a alm.hgl. Um er að ræða 

svokallað eyðuákvæði sem vísar í lög nr. 65/1974 hvað refsinæmi verknaðar varðar. 

Ákvæðið tæmir þannig sök og ekki skal beita 1. mgr. 5. gr. laga nr. 65/1974 samhliða því 

ákvæði.
49

 Óumdeilt er að verndarhagsmunir refsiákvæða um fíkniefnabrot eru líf og 

heilsa manna.
50

 Markmið löggjafar um fíkniefnabrot er að sporna við innflutningi, 

útflutningi og ýmiskonar meðferð á ávana- og fíkniefnum. Með lögum nr. 64/1974 var 

lagt til að meiriháttarbrot á ákvæðum laga um meðferð ávana- og fíkniefna skuli varða 

við almenn hegningarlög.   

 Einnig fékk það hljómgrunn að lögunum yrði skipaður sess í XVIII kafla 

almennra hegningarlaga sem tekur til svokallaðra almannahættubrota enda má almennt 

telja að brot sem varði lög þessi feli í sér almannahættu.
51

 Grundvallaratriði þessara 

svokölluðu almannahættubrota er almannahættan sem skilgreina má sem „óútreiknanlega 

eða ófyrirsjáanlega og því oft torbeislaða hættu fyrri óákveðna hagsmuni ótiltekinna eða 

margra manna, jafnt líkama og heilsu manna sem eignir þeirra.“
52

 Alvarleiki 

almannahættubrota liggur í hættueiginleikunum en þá er erfitt að sjá fyrir og koma í veg 

fyrir afleiðingarnar leiði hættan til frekari réttarröskunar.
53

 Í áðurnefndum dómi Hrd 

1974:219, kemur fram að „Brot þau, sem hinir ákærðu hafa framið, varða ávana- og 

fíkniefni, en meðferð þeirra efna, ólögmætur innflutningur, dreifing og varsla, fela í sér 

þjóðfélagslega hættu, ekki síst fyrir andlegt og líkamlegt heilbrigði ungs fólks.“ 

                                                 
47

  Alþt. 1973-74, A-deild, bls. 1850. 
48

  Alþt. 1973-74, A-deild, bls. 1853. 
49

  Alþt. 1973-74, A-deild, bls. 1854.  
50

  Jón Þór Ólason: Dómstóll götunnar-Gapastokkur nútímans. Úlfljótur. 2003, bls. 345. 
51

  Alþt. 1973-74. A-deild, bls. 1760. 
52

  Alþt. 1939, A-deild, bls. 383 og  Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I (1999), bls. 80. 
53

  Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I  (1999), bls. 81. 
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 Ekki er þó útilokað að brot einstaklings geti átt undir 173. gr. a alm.hgl en önnur 

átt undir lög nr. 65/1974.
54

 Sjá má í því tilliti Hrd 1987:317, en þar var háttsemi ákærða 

talið varða við 173. gr. a alm.hgl nr. 19/1940, sbr. lög nr. 64/1974, sökum grófleika 

brotsins. Í 1. mgr 173. gr. a alm.hgl koma fram þrjú skilyrði, en fíkniefnabrotið þarf 

a.m.k. að uppfylla eitt af þeim þremur skilyrðum sem verknaðarlýsing refsiákvæðisins 

ber með sér.
55

 Viðkomandi þarf að afhenta mörgum mönnum ávana-eða fíkniefni, efnin 

þurfa að vera afhent gegn verulegu gjaldi eða að brotið sé framið á annan saknæman 

hátt.
56

 

3.2.  Dómaframkvæmd fyrir setningu laga nr. 32/2001 

Fram til ársins 2001 vörðuðu stórfelld fíkniefnabrot fangelsisrefsingu allt að 10 árum. 

Ákvæðið um stórfelld fíkniefnabrot var lögfest í alm.hgl árið 1974, sbr 173. gr. a alm.hgl, 

sbr. lög nr. 64/1974.
57

 Ráða má af dómaframkvæmd í fíkniefnabrotum að fram til ársins 

1996 hafi refsiákvörðun yfirleitt verið á bilinu fjögurra mánaða fangelsi og upp í tveggja 

og hálfs árs fangelsi.
58

 Einnig má þó sjá dóma þar sem refsing er ákvörðuð í kringum 4 ár 

og þar virðist sem verknaðaraðferð, hagnaðarvon, magn efnis og hættueiginleikar spili 

stórt hlutverk við ákvörðun refsingar. 

Hrd 1982:995 

Tveir  menn höfðu um langt skeið stundað innflutning á hassefnum til Íslands og dreifingu í hagnaðarskyni. 

Mennirnir sammæltust sín á milli og við aðra nafngreinda menn um brot sín. Brot þeirra tóku yfir nokkurt 

tímabil og voru  umfangsmikil enda um mikið magn að ræða. Við refsiákvörðun virðist Hæstiréttur líta 

aðallega til hins mikla magns af hassefnum, en um 1550. gr var að ræða ásamt því að um var að ræða 

dreifingu gegn háu gjaldi. Brotin voru unnin í hagnaðarskyni sem virðist hafa töluverð áhrif  og taldi 

Hæstiréttur annan manninn höfuðpaur brotanna og dæmdi hann í 14 mánaða fangelsi. Refsing hins þótti 

hæfilega ákveðin 9 mánaða fangelsi. 

 

 

 

 

                                                 
54

  Jón Þór Ólason: Dómstóll götunnar-Gapastokkur nútímans. Úlfljótur. 2003, bls. 345. 
55

  Alþt. 1973-74, A-deild, bls. 1759-1760. 
56

  Alþt. 1973-74, A-deild, bls. 1759-1760. 
57

  Ragnheiður Bragadóttir: Markmið refsinga. Úlfljótur. bls. 99. 
58

  Jón Þór Ólason: Dómstóll götunnar-Gapastokkur nútímans. Úlfljótur. 2004, bls. 346. 
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Hrd 1987:317 

Maður var sakfelldur fyrir að hafa keypt 1600 skammta af LSD í Amsterdam og sent efnið til Íslands í 

bréfapósti í því skyni að selja það, ráðstafað óvissum hluta efnisins hér á landi og haft hluta þess í vörslum 

sínum. Háttsemi hans var talin varða  við 173. gr. a. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940, sbr. lög nr. 

64/1974, sökum grófleika brotsins. Við refsiákvörðun var litið  til hins mikla magns efnisins og tekið fram 

að um stórhættulegt efni sé að ræða. Einnig að áætlað hafi verið að selja efnið. Var refsing  ákvörðuð 2 ár 

og 6 mánuðir. 

Hrd 1991:522. 

Maður var sakfelldur fyrir að hafa verið höfuðpaur í skipulagningu innflutnings og dreifingar á tæplega 1 

kg af kókaíni á árinu 1988. Ákærði hafði ekki gerst brotlegur við almenn hegningarlög áður eða komið að 

fíkniefnamálum. Brotið var framið í hagnaðarskyni og af einbeittum vilja, og um var að ræða mikið magn 

af hættulegu fíkniefni. Brotið var vel skipulagt, en hagnaður af því varð minni en vonir þátttakenda stóðu 

til. Enda þótt brotið yrði fyrst uppvíst eftir alllangan tíma, var það minna en helmingur efnisins, sem þeir 

höfðu þá náð að dreifa. Hlaut hann 4 ára fangelsisdóm. 

Hrd 1993:739. 

Tveir  menn voru sakfelldir fyrir að hafa í sameiningu staðið að því á tveggja ára tímabili að flytja til 

landsins 65,5 kg af hassi í ágóðaskyni. Refsing hvors um sig var hæfilega ákveðin fangelsi í fjögur ár. Þótti 

verka til refsiþyngingar að ákærðu voru báðir fulltíða menn og stóðu saman að því að flytja inn og koma í 

sölu mjög miklu magni fíkniefna í von um stórfelldan hagnað. Einnig var litið til þeirrar úthugsuðu aðferðar 

sem beitt var við verknaðinn og verulegs fjárhagslegs hagnaðar af brotum þeirra. 

Þegar nánar er rýnt í ofangreinda dóma Hæstaréttar sem eru af handahófi valdir á 

ákveðnu tímabili má ráða að dómarnir virðast þyngjast sem einhverju nemur frá ári til árs. 

Það er sýnilegt þegar dómarnir eru skoðaðir að magnið virðist aukast eftir því sem 

dómarnir verða nýrri. Ýmsir þættir virðast vera áhrifavaldar hvað refsiákvörðun varðar og 

ber þar fyrst að nefna magn efnis. Sé efnið ætlað til sölu og dreifingar virkar það til 

þyngingar ásamt því hvort brotið sé framið í félagi við aðra menn. Hagnaðarvonin virkar 

til refsiþyngingar ásamt brotavilja en sé hann bersýnilega einbeittur og sterkur er um 

þyngingarsjónarmið að ræða. Þá virðist það einnig geta skipt máli hvort brotastarfsemin 

tekur yfir stutt eða langt tímabil. 
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3.2.1. Breyting dómaframkvæmdar með tilkomu vímuefnisins MDMA  

Nýtt efni fór að ryðja sér til rúms um miðbik síðasta áratugar á íslenskum 

fíkniefnamarkaði. Í ljós kom að um var að ræða svokallað MDMA, en hættueiginleikar 

efnisins eru miklir. Í daglegu tali er talað um efnið sem e-pilluna
59

  Árið 1997 féll 

ákveðinn tímamótadómur í Hæstarétti. Um er að ræða títtnefndan dóm, Hrd 1997:328, 

þar sem dæmt var í fyrsta skipti í máli er varðaði innflutning á e-töflum. Rétturinn 

tíundaði skaðsemi þessa fíkniefnis.
60

 Í dómnum kemur fram að líta beri til greinargerðar 

dr. Þorkels Jóhannessonar, yfirmanns Rannsóknastofu í lyfjafræði þar sem kemur fram að  

„MDMA sé einn vafasamasti, ef ekki langvafasamasti vímugjafi, sem skotið hefur upp 

kollinum á fíkniefnamarkaði hér á landi.“ Af dómnum má draga þau skýru skilaboð að 

taka beri strangt á innflutningi e-taflna vegna skaðsemis efnisins. Hafa fræðimenn gert 

skaðsemi MDMA góð skil og telja að ein tafla geti orasakað það að menn látist af völdum 

hennar og hefur hún einnig mikil áhrif á miðtaugakerfið.
61

 Eins og áður er getið fékk 

ákærði 6 ára fangelsisdóm og réði það úrslitum að um mikið magn hættulegs fíkniefnis 

var að ræða sem ætlað var til dreifingar ásamt því sem brotið var þaulskipulagt. Varðandi 

seinni dómaframkvæmd má skoða dóma Hæstaréttar. 

Hrd 1997:1354 

Tveir menn voru sakfelldir fyrir að hafa keypt, afhent og flutt inn til landsins 250 töflur af vímuefninu 

MDMA frá London. Við ákvörðun refsingar var sérstaklega vikið að hættueiginleikum vímuefnisins 

MDMA. Refsing höfuðpaursins sem flutti efnið inn í ágóðaskyni var ákveðin hæfileg 2 ár og 6 mánuðir en 

refsing hins var ákveðin 18 mánuðir fyrir þátttöku hans í heildarverknaðinum. 

Í dóminum er vikið ítarlega að álitsgerð Rannsóknarstofu í lyfjafræði sem dr. Þorkell 

Jóhannesson prófessor staðfesti fyrir dómnum þar sem hættueiginleikum efnisins MDMA 

er lýst. Í lokakafla álitsgerðarinnar segir að MDMA sé greinilega hættulegri vímugjafi en 

bæði amfetamín og lýsergíð. Þar kemur fram að „tiltölulega litlir skammtar af MDMA 

geti valdið bráðadauða hjartveiks fólks og alvarlegum eitrunum eða dauða með hækkandi 

líkamshita og fleiri sjúkdómseinkennum.“ þá er tekið fram að komi MDMA til með að 

                                                 
59

  Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Rökstólar.Úlfljótur. 2003,  bls. 105. 
60

  Sama rit, bls. 105. og Jón Þór Ólason: Dómstóll götunnar-Gapastokkur nútímans. Úlfljótur. 2003, 

 bls. 346-347. 
61

  Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Rökstólar. Úlfljótur. 2003, bls. 105. 
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breiðast út hér á landi, megi leiða líkur að því að það orsaki fleiri bráð eitrunartilfelli og 

mörg dauðsföll að auki.
62

 

Hrd 1998:2727 

Fjórir einstaklingar voru sakfelldir fyrir að hafa í hagnaðarskyni síðari hluta árs 1997  staðið saman að 

skipulagningu og innflutningi á 1.100 töflum af MDMA og 296 skömmtum at LSD (lýsergíði) hingað til 

lands frá Amsterdam. Í dómi Hæstaréttar segir að fíkniefni þau sem flutt voru inn séu mjög hættuleg og séu 

til þess fallin að geta valdið verulegu heilsutjóni eða jafnvel dauða. Brotið var vel skipulagt og hafði 

undirbúningur staðið í alllangan tíma. Með hliðsjón af því var refsing þeirra ákvörðuð frá 4 árum upp í 5  

ár. 

Hrd 1998:3152 

Maður var sakfelldur fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni með því að hafa í ágóðaskyni flutt 

hingað til lands frá Amsterdam 901 töflu af vímuefninu MDMA, 376,4 g af amfetamíni og 85,1 g af 

kókaíni. Við refsiákvörðun er litið til þess að ákærði flutti til landsins mikið magn hættulegra fíkniefna sem 

að miklu leyti virðist ætlað til dreifingar á landinu. Þótti sannað að hann hafi flutt efnið inn í ágóðaskyni og 

hafði áður gerst sekur um stórfelldan innflutning og dreifingu hættulegra fíkniefna. Refsing hans þótti því 

hæfilega ákveðin fangelsi í 5 ár og 6 mánuði. 

Hrd 2001:397 

Maður var dæmdur til 9 ára fangelsisvistar fyrir fíkniefnalagabrot. Um var að ræða vörslu 14.292 MDMA 

taflna, sem fundust í fórum hans á Keflavíkurflugvelli. Rökstuðningur Hæstaréttar varðandi refsiákvörðun 

er ekki ítarlegur en vikið er að hinu mikla magni sem ákærði hafði í vörslu sinni af vímuefninu MDMA. Í 

Hæstarétti er tekið fram að á undanförnum árum hafi verið ákveðin þung refsiviðurlög vegna meðferðar á 

fíkniefninu MDMA, en efnið hefur verið álitið eitt hið hættulegasta á fíkniefnamarkaði og vísar svo í Hrd 

1997:328, því til stuðnings. 

Það er óumdeilt að dómar Hæstaréttar þyngdust með tilkomu MDMA efnisins. 

Hættueiginleikar efnisins eru ítrekað teknir fram í dómum Hæstaréttar engu að síður er 

það mjög umdeilanlegt hversu skyndilegar hækkanir á refsingum urðu á 

dómaframkvæmd í kjölfarið á Hrd 1997:328. Dómstólar virðast þó að jafnaði gæta 

samræmis í refsiákvörðunum sínum og fylgja þeirri refsilínu sem sett var með Hrd 

1997:328, þegar mál sem varða MDMA koma til kasta dómstóla. Hæstiréttur rökstyður 

einnig að meginstefnu vel þessa þungu dóma með skýrskotun til hættueiginleika efnisins. 

                                                 
62

  Álitsgerð Rannsóknarstofu í lyfjafræði er frá 22. febrúar 1996 og er samin af þeim dr. Magnúsi 

 Jóhannssyni, lækni og dr. Sveinbirni Gizurasyni, lyfjafræðingi og var hún lögð fyrir  Héraðsdóm 

 Reykjavíkur í máli frá 7. nóvember 1996. 
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3.3. Dómaframkvæmd eftir setningu laga nr. 32/2001 

Í kjölfar þungra dóma í fíkniefnabrotum barst umræðan inn á borð Alþingis og í 

framhaldi af því var refsihámark 173. gr. a almennra hegningarlaga hækkað úr 10 árum 

upp í 12 ár með lögum nr. 32/2001.
63

  Í greinargerð með frumvarpi til laganna segir:  

Með refsimati dómstóla hafa refsimörk 173. gr. a verið nýtt nánast að fullu í alvarlegustu fíkniefnabrotum. 

Af þeim sökum þykir nauðsynlegt að hækka refsimörkin svo dómstólum verði gert kleift að ákveða þyngri 

refsingu ef reyna mun á enn alvarlegri brot. Þótt reynt sé með öllum tiltækum ráðum að hamla gegn 

brotastarfsemi af þessu tagi verða refsilög að gera ráð fyrir viðhlítandi refsingum vegna alvarlegri brota en 

reynt hefur á hingað til. Er því lagt til að refsimörk 173. gr. a verði hækkuð.
64

 

Einnig segir í greinargerðinni að þar sem refsingar hafi þyngst mjög, einkum vegna 

innflutnings á mjög hættulegum fíkniefnum eins og MDMA sé verið að taka undir það 

refsimat sem dómstólar hafa lagt til grundvallar. Hækkunin á refsimörkunum eigi hins 

vegar ekki sjálfkrafa að leiða til þess að refsingar verði hækkaðar í þessum brotaflokki 

heldur einungis að gefa dómurum meira svigrúm til ákvörðunartöku sem þeir meti 

hæfilega.
65

 

 Skömmu eftir að hin umræddu lög nr. 32/2001 voru lögfest féll í héraðsdómi 

dómur í máli S-2196/2001, þar sem maður hlaut hámarksrefsingu 12 ára fangelsi, fyrir 

innflutning á 67.485 MDMA-töflum. Í forsendum héraðsdómsins er vísað til dóms 

Hæstaréttar Hrd 2001:397, þar sem um minna magn var að ræða en refsing ákveðin 9 ára 

fangelsi. Taldi dómurinn það því óhjákvæmilegt að dæma hámarksrefsingu.
66

 

Hrd 2002:1591 

Hæstiréttur mildaði fyrrnefndan dóm héraðsdóms með hliðsjón af fyrri dómum Hæstaréttar og forsendum 

héraðsdóms. Var refsing ákveðin 9 ára fangelsi. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ekki hefði 

annað verið leitt í ljós en að maðurinn hefði einungis verið flutningsmaður efnanna. Hins vegar þótti brot 

hans stórfellt, þar sem um mikið magn fíkniefna með mikla hættueiginleika var að ræða. 

 

 

                                                 
63

  Einnig var refsirammi hækkaður á svokölluðum þvættingsbrotum fyrir fíkniefni í 2. mgr. 264. gr 

 almennra hegningarlaga úr 10 árum uppí 12 ár.  
64

  Alþt. 2000-01, A-deild, bls 1771. 
65

  Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 1771 og Ragnheiður Bragadóttir: Markmið refsinga. Úlfljótur. 2003, 

 bls. 99 og Jón Þór Ólason: Dómstóll götunnar-Gapastokkur nútímans. Úlfljótur. 2004, bls. 347.  
66

  Jón Þór Ólason: Dómstóll götunnar-Gapastokkur nútímans. Úlfljótur. 2004, bls. 347. 
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Hrd 2002:1854 

Maður  var ákærður fyrir innflutning á 16.376 töflum og um 59 g af töflumulningi með fíkniefninu 

MDMA, rúmlega 200 g af kókaíni og rúmlega 8 kg af hassi. Við refsiákvörðun var litið til þess að um 

gríðarmikið magn af hættulegu fíkniefni var um að ræða. Efnið sé til þess fallið að eyðileggja heilbrigði 

ótiltekins fjölda mann komist það í dreifingu. Einnig var litið til þess að um þaulskipulagt brot var að ræða 

sem framið var á skilorði. Hæstiréttur mildaði hinsvegar héraðsdóm þar sem ákærði hafði hlotið 11 ára 

fangelsi og var hæfileg refsing ákveðin 10 ára fangelsi. 

Þegar frumvarp til laga nr. 32/2001 er skoðað er það sérstaklega tekið fram að með 

breytingum á refsiramma í fíkniefnabrotum er ætlunin sú að veita dómstólum aukið 

svigrúm til ákvörðunartöku við refsiákvarðanir. Það virðist hins vegar vera undirliggjandi 

að þegar löggjöf er breytt á þennan hátt í brotaflokkum þar sem refsingar eru ákvarðaðar 

ofarlega í refsiramma lagaákvæðis fylgja þær refsirammanum áfram. Þetta má glögglega 

sjá af tveimur ofangreindum dómum Hæstaréttar. Hrd 2002:1591 og Hrd 2002:1854, þar 

sem Hæstiréttur mildar að vísu í báðum tilvikum héraðsdóm sem dæmir fangelsisrefsingu 

sem er hærri en 10 ára fangelsisvist sem var hið gamla refsihámark fyrir fíkniefnabrot.  

Má velta þeirri spurningu upp hvort þörf hafi verið á þessari hækkun á refsirammanum 

sem bar óvenjulega brátt að. 

 Ljóst þykir af dómaframkvæmd að hækkun refsiramma í fíkniefnabrotum hafi að 

engu leyti leyst þann vanda varðandi fjölda fíkniefnabrota sem til staðar er. Árið 1997 

hlutu 40 einstaklingar óskilorðsbundinn dóm vegna fíkniefnabrota, en árið 2003 voru 

þessir einstaklingar orðnir 81. Má sjá af tölum þessum að eftir að refsimörk 173. gr. a 

voru hækkuð dróst innflutningur ekki saman.
67

 

3.4. Hafa þungar refsingar tilskilin áhrif? 

Spurningin sem verður að vera í umræðunni er hvort þungar refsingar séu raunhæf leið til 

að draga úr fíkniefnabrotum? Marktækustu gögnin sem hægt er að styðjast við til þess að 

reyna að fá svör við þessari spurningu er hvað megi leiða af rannsóknum. Rannsóknir 

benda til þess að ítrekunartíðni brota minnki ekki með háum fangelsisrefsingum. Einnig 

má leiða af niðurstöðum úr rannsóknum að varnaðaráhrif aukist ekki með löngum 

fangelsisdómum heldur jafnvel minnki. Brotatíðni er oft minni í þeim löndum þar sem 
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  Jón Þór Ólason: Dómstóll götunnar-Gapastokkur nútímans. Úlfljótur. 2004, bls. 349. 
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refsingum er beitt af meiri hófsemd heldur en þar sem þungar refsingar eru allsráðandi.
68

 

Rannsóknir Helga Gunnlaugssonar afbrotafræðings benda til þess að ítrekunartíðni 

minnki í mesta lagi tímabundið þegar þungar refsingar eru annarsvegar.
69

 Rannsóknir 

benda fremur til þess að uppljóstrun brota og áreiðanleiki viðurlaga hafi meiri fælni í för 

með sér en þungar refsingar. Sé málsmeðferð skjót og markviss í réttarvörslukerfinu er í 

raun óþarft með öllu að refsa meir en sem nemur tilteknu hlutfalli af alvarleika afbrotsins 

til að hafa áhrif á tíðni brota.
 70

 

 Lúðvík Bergvinsson alþingismaður talar um að hvatinn að fíkniefnabrotum sé 

oftar en ekki sá að einstaklingar hafi ánetjast efnunum og fíknin reki þá út í neyðarúrræði 

eins og lögbrot. Má draga þá ályktun að harðari refsingar hafi lítil sem engin áhrif á 

hegðun brotamannsins. Harðari refsingar geta jafnvel haft þveröfug áhrif og óttinn við 

refsingar beri með sér aukna hörku í fíkniefnaheiminum.
71

 

 Brynjar Níelsson heldur þeirri skoðun uppi að hækkun refsinga á Íslandi í 

fíkniefnabrotum sem og þungar refsingar almennt í öðrum löndum hafa ekki leitt til 

fækkunar afbrota. Reynsla landa á borð við Bandaríkin beri með sér að þungar refsingar 

séu ekki markviss leið til að fækka afbrotum. Hann talar um að umræðan um refsingar 

megi ekki stjórnast af hatrinu einu og sér. Þá sé hætt við að glæpaumhverfið verði grófara 

enda meiri hagsmunir í húfi þegar þungar refsingar eru við brotum.
72

 

 Í þjóðfélaginu áttu umræður sér stað um þungar refsingar í fíkniefnabrotum í 

kjölfar hækkunar á refsirammanum og í kjölfar tveggja áðurnefndra dóma Hæstaréttar. 

Hrd 2002:1591 og Hrd 2002:1854, varð umræðan sérstaklega hávær þar sem um 

svokölluð „burðardýr“ var að ræða. Deilt hefur verið um réttmæti þessarar gagnrýni og í 

skrifum Jóns Þórs Ólasonar og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur er þeim sjónarmiðum 

haldið á lofti að þessir einstaklingar séu lykilhlekkir í dreifingu fíkniefna og fái þeir 

verulega þóknun fyrir starfsemi sína. Hvatinn að brotunum sé skjótfenginn gróði og þeir 
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  Ragnheiður Bragadóttir: Markmið refsinga. Úlfljótur. 2003, bls. 100. 
69

  Helgi Gunnlaugsson: Afbrot, refsingar og afstaða íslendinga. Tímarit lögfræðinga. 1998, bls. 95. 

 og Helgi Gunnlaugsson: Þróun afbrota á íslandi og áhrif hertra refsinga. Rannsóknir í 

 félagsvísindum II (1997), bls. 75. 
70

  Helgi Gunnlaugsson: Afbrot, refsingar og afstaða íslendinga. Tímarit lögfræðinga. 1998, bls. 96. 
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  Lúðvík Bergvinsson: Rökstólar. Úlfljótur. 2003, bls. 102. 
72

  Brynjar Níelsson: Um glæpi og refsingar. Lögmannablaðið. 2002, bls. 19-20. 
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geri sér grein fyrir hættueiginleikum efnisins og því að komist efnin í dreifingu séu líkur á 

því að ungt fólk verði fórnarlömb efnanna.
73

 

 Sjónarmið fræðimanna eru öll góð og gild og erfitt að véfengja þau enda eru þau 

studd með haldbærum röksemdum. Undirritaður hallast þó meira að því að harðari 

refsingar séu ekki af hinu góða þar sem aukin harka og grófara glæpaumhverfi sé eitthvað 

sem við viljum ekki sjá í íslensku samfélagi. Þrátt fyrir að einstaklingur sem hefur leiðst 

út í fíkniefnaneyslu geri sér hugsanlega grein fyrir hættueignileikum þess að standa að 

innflutningi og dreifingu fíkniefna er hægt að halda því fram með nokkurri vissu að hann 

muni ekki láta þungar refsingar aftra sér í því að fremja afbrotin. 

 Af tölfræðiupplýsingum sem finna má á vef ríkislögreglustjóra má glöggt sjá að 

fjöldi fíkiefnabrota er flöktandi milli ára og eftir að refsiramminn var hækkaður með 

lögum nr. 32/2001 hefur brotatíðni ekki minnkað. Má að nokkru leyti rekja það til 

sérkennis fíkniefnabrota sem brotaflokks. Fíkniefnabrot eru tengd frumkvæðisvinnu 

lögreglunnar og  fjöldi brota frá ári til árs gefur því ekki endilega rétta mynd af stöðunni í 

samfélaginu heldur áherslum í löggæslu hverju sinni.
74

Af töflu I og II má sjá að þegar 

fíkniefnabrot eru skoðuð hefur fjölgun brota ekki dregist saman eftir að refsingar voru 

hækkaðar með lögum nr. 32/2001. Þvert á móti virðist fjöldi brota jafnvel aukast eftir því 

sem líður. Þrátt fyrir að upplýsingarnar gefi ekki endilega rétta mynd af stöðunni í 

samfélaginu á hverjum tíma má ætla að þær ýti undir þau sjónarmið að þungar refsingar 

séu ekki töfralausn í því skyni að draga úr afbrotum. Það verður frekar að teljast líklegra 

að þegar refsingar séu þungar sé áhættan meiri og aukin harka færist þannig í afbrotin.
75
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Tafla II Fjöldi fíkniefnabrota árið 2006 og meðaltal áranna 2001 til 2005. 

    2006   Meðaltal 2001 til 2005   

Dreifing, sala   99   94     

Innflutningur    92   129     

Varsla, neysla   1.713   951     

Framleiðsla   28   26     

Ýmis fíkniefnabrot  166   155     

  Samtals 2.098   1.355     

 

3.4.1. Áhrif stjórnmálamanna í umræðunni um refsingar 

Æskilegt er að Stjórnmálamenn fari varfærnislega í sakirnar þegar umræða um refsingar á 

sér stað. Það getur verið mjög hættulegt ef geðþóttaákvarðanir ráða för og 

tilviljunarkenndar hugmyndir stjórnmálamanna um refsingar líti dagsins ljós. Slík 

vinnubrögð geta verið til þess fallin að rýra trúverðugleika almennings á 

réttarvörslukerfinu. Við samningu frumvarpsins til laga nr. 32/2001 virðist skorta 

haldbærar röksemdir fyrir utan þá einföldu staðreynd að dómar vegna fíkniefnabrota væru 

farnir að nálgast 10 ára hámarkið og því þyrfti að rýmka refsirammann til þess að veita 

dómurum aukið svigrúm við ákvörðunartöku.
76

 Fangelsisvist hvers fanga er mjög 

kostnaðarsöm fyrir samfélagið og er því nauðsynlegt að stjórnvöld leiti eftir jafnvægi 
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milli kostnaðar af afbrotum og kostnaðar af réttarvörslukerfinu. Það gæti orðið dýrt fyrir 

samfélagið að sleppa fjölda einstaklinga aftur út í samfélagið eftir langa fangelsisvist 

enda er hún mannskemmandi í mörgum tilfellum. Helgi Gunnlaugsson talar um það 

áhyggjuefni að stjórnmálamenn eiga erfitt með að halda þessum sjónarmiðum á lofti og 

tali þeir því oft gegn sannfæringu sinni í umræðunni um refsingar af ótta við að kjósendur 

komi til með að yfirgefa þá fyrir að sýna afbrotamönnum óþarfa umhyggju
77

 

 Það er almennt viðurkennt að viðhorf almennings til refsinga er að stærstum hluta 

einsleitt. Viðhorfið stjórnast af hatrinu og stærstum hluta samfélagsþegnanna finnst 

refsingar almennt vera of lágar. Þessi viðhorf eru einnig við lýði erlendis og jafnvel í 

bandaríkjunum þar sem lífstíðarfangelsi eru algeng ásamt því sem dauðarefsingar njóta 

stuðnings í þó nokkrum fylkjum.
78

 

  Ekki er þó hægt að setja Íslendinga undir sama hatt og Bandaríkjamenn, en 

viðhorfið til refsinga virðist þó vera í þá átt að almenningur vilji hærri refsingar. Þegar 

um svo fastmótaða skoðun á refsingum er að ræða eins og virðist almennt ríkja meðal 

manna má ætla að það sé erfitt fyrir stjórnmálamenn að sannfæra almenning um þau 

sjónarmið sem búa að baki því að þungar refsingar séu ekki töfralausn í baráttunni við 

afbrot. Stjórnmálamenn eru lýðræðislega kjörnir og starfa í umboði kjósenda sinna og ber 

þeim því í meginatriðum að fara eftir vilja kjósenda sinna. þegar umræðan snýr hins 

vegar að málefnum eins og refsingum liggur það fyrir að stjórnmálamenn sem margir 

hverjir eru löglærðir eru mun betur til þess fallnir að halda á lofti rökstuddum skoðunum 

sem eru réttari og samfélagslega hagkvæmari en oft á tíðum ómálefnalegar skoðanir 

almennings sem jafnframt eru oftar en ekki úr samhengi teknar. Stjórnmálamenn verða að 

fara varfærnislega með það vald sem þeim er falið og beita þunga sínum fremur í því 

skyni að koma almenningi í skilning um að refsingar séu ekki tæki sem nota eigi fullum 

fetum á glæpamenn í því skyni að loka þá inni, heldur beri að beita þeim af hófsemd. 

 Varðandi hið títtnefnda frumvarp til laga nr. 32/2001 má velta því fyrir sér hvort 

þörf hafi verið á því. Var refsiramminn sprunginn varðandi fíkniefnabrot? Dómar 

Hæstaréttar voru ekki búnir að ná fyrrverandi 10 ára refsihámarki og má ætla að svigrúm 
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dómstóla hafi enn verið til staðar. Frumvarpið ber það með sér að það hafi verið unnið í 

flýti enda virðist bæði skorta á haldbærar röksemdir ásamt því sem ekki virðist hafa verið 

brýn nauðsyn á þessum breytingarlögum að mati undirritaðs. 

4. Refsimat dómstóla við ákvörðun viðurlaga 

4.1.  Helstu áhrifaþættir við mat dómstóla 

4.1.1. Styrkleiki efnis og hættueiginleikar 

Af dómum Hæstaréttar má sjá að við ákvörðun viðurlaga líta dómstólar landsins mikið til 

styrkleika efnis og hættueiginleika efnanna þegar þyngd refsinga er ákveðin. 

Hrd 1998:2727 

Fjórir einstaklingar voru sakfelldir fyrir að hafa í hagnaðarskyni síðari hluta árs 1997  staðið saman að 

skipulagningu og innflutningi á 1.100 töflum af MDMA og 296 skömmtum at LSD (lýsergíði) hingað til 

lands frá Amsterdam. Í dómi Hæstaréttar segir orðrétt: „fíkniefni þau, sem ákærðu fluttu inn, eru mjög 

hættuleg og geta valdið varanlegu heilsutjóni eða jafnvel dauða. Þá var brotið skipulagt, og undirbúningur 

að því hafði staðið mánuðum saman.“ 

Hrd 2002:1854 

Maður  var ákærður fyrir innflutning á 16.376 töflum og um 59 g af töflumulningi með fíkniefninu 

MDMA, rúmlega 200 g af kókaíni og rúmlega 8 kg af hassi. Í dómi Hæstaréttar segir orðrétt „Til 

refsiþyngingar ber að líta til hins gríðarlega magns þessa hættulega fíkniefnis sem ákærði hefur verið 

fundinn sekur um að flytja til landsins en það var til þess fallið að eyðileggja heilbrigði ótiltekins fjölda 

manna hefði það komist í dreifingu eins og að var stefnt.“ 

Hrd 2005:4956 

Tveir  menn voru ákærðir ásamt þremur öðrum fyrir stórfellt brot á lögum um ávana-og fíkniefni með því 

að hafa meðal annars staðið að innflutningi á 7.694,86 g af amfetamíni árið 2004. Hæstiréttur mildaði 

héraðsdóm yfir einum hinna ákærðu og tekur fram að framburður hans hafi verið mikilvægur við rannsókn 

málsins. Hann játaði brot sín hreinskilningslega. Ákærði átti ekki frumkvæði að innflutningi fíkniefnanna 

og styrkleiki efnanna var ekki mikill sé tekið mat á rannsókn af sýnum þeim sem lögð voru fyrir 

héraðsdóm. Hlaut ákærði vægari refsingu en fyrir héraðsdómi og var hún ákveðin fjögurra ára fangelsisvist. 
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Hrd 25. apríl 2006 í máli nr. 16/2006 

Tveir menn voru sakfelldir í héraði fyrir innflutning á 3.986,80 g af metamfetamíni ætluðu til söludreifingar 

hér á landi, refsing beggja aðila var hæfilega ákveðin 3. ár. Aðeins annar aðilinn áfrýjaði málinu og var 

refsiákvörðun hans staðfest með skírskotun til forsendna héraðsdóms. Þar kemur fram að viðurlög séu 

ákvörðuð með hliðsjón af því að efnið hafi verið ætlað til söludreifingar hér á landi, um hafi verið að ræða 

mikið magn af hættulegu fíkniefni, sem var af þó nokkurn styrkleika. Verknaðaraðferðin bendir til þess að 

brotið hafi verið þaulskipulagt en efnunum var komið fyrir í sérstaklega útbúnu geymsluhólfi í járnbita í 

undirvagni bifreiðar. 

Glögglega má sjá af ofangreindum dómum að styrkleiki efnis og hættueiginleikar eru 

tveir af þeim þremur þáttum sem Hæstiréttur lítur mest til þegar viðurlög eru ákvörðuð. 

Þessir tveir þættir fléttast mikið saman enda nátengdir. Sé styrkleiki efnis mikill má ætla 

að það sé til þess fallið að eyðileggja heilbrigði ótiltekins fjölda fólks og jafnvel valdið 

dauða. Í Hrd 1998:2727 og Hrd 2002:1854, má sjá hvernig þessi sjónarmið blandast 

saman. Algengast er að styrkleiki efnis og hættueiginleikar verki til refsiþyngingar þegar 

viðurlög eru ákvörðuð en þó má sjá þess dæmi að þessir þættir geti virkað til 

refsimildunar þegar þyngd refsingar er ákvörðuð sbr. Hrd 2005:4956.  

4.1.2. Magn efnis 

Magn fíkniefna sem hald er lagt á er einn veigamesti þátturinn þegar kemur að þyngd 

refsinga og virðist hafa grundvallaráhrif að mati dómstóla þegar viðurlög eru ákvörðuð. Í 

því samhengi má líta til dóma Hæstaréttar. 

Hrd 2001:397 

Maður var dæmdur til 9 ára fangelsisvistar fyrir fíkniefnalagabrot. Um var að ræða vörslu á 14.292 MDMA 

töflum, sem fundust í fórum hans á Keflavíkurflugvelli. Við refsiákvörðun var litið til þess mikla magns 

hættulegra fíkniefna sem ákærði hafði í vörslum sínum. Hæstiréttur víkur að því að efnið sé álitið eitt það 

hættulegasta á fíkniefnamarkaði.  Í dómi Hæstaréttar segir svo orðrétt „Í þessu máli er magn þessa 

fíkniefnis margfalt meira en áður hefur komið til kasta dómstóla. Eru engin efni til þess að hnika 

refsiákvörðun héraðsdóms, sbr. 3. mgr. 159. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála.“ 
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Hrd 2002:1591 

Maður var sakfelldur fyrir innflutning á 67.485 MDMA töflum. Í dómi Hæstaréttar er vísað til þess að um 

mikið magn sé að ræða með mikla hættueiginleika og eigi ákærði sér engar málsbætur og var honum 

ákvörðuð refsing  9 ára fangelsi. Töldu 2 Hæstaréttardómarar  að hið gríðarmikla magn efnis sem um var 

rætt í málinu ætti sér ekkert fordæmi í íslenskri dómaframkvæmd og sökum þess ásamt hinum miklu 

hættueiginleikum efnisins vildu þeir ákvarða refsingu 10 ára fangelsi. 

Hrd 2003:631 

Maður var sakfelldur fyrir tilraun til innflutnings á um 30 kg af hassi sem ætlað var til sölu hérlendis í 

ágóðaskyni. Var hann dæmdur til þess að sæta fangelsi í 2 ár. Við ákvörðun refsingar var höfð hliðsjón af 

því að um var að ræða tilraun til brots og að meðferð málsins tók alllangan tíma. Um var að ræða mikið 

magn af fíkniefnum sem ætlað var til söludreifingar ásamt því að  um einharðan ásetning ákærða var að 

ræða og þótti því ekki unnt að skilorðsbinda refsinguna. 

Hrd 25. október í máli nr. 72/2007 

Tveir menn voru sakfelldir fyrir innflutning á 15.227,9 g af amfetamíni og 10.283,05 g af kannabis sem 

ætlað var til söludreifingar í ágóðaskyni. Aðrir tveir menn voru sakfelldir fyrir að taka við bifreið sem þeir 

töldu að innheldi fíkniefnin og hafa hana í vörslum sínum. Þá var einn vörslumaðurinn einnig sakfelldur 

fyrir frekari fíkniefnabrot. Við refsiákvörðun í héraðsdómi kemur fram að líta beri til hættueiginleika, 

magns og styrkleika efnanna. Tekið er fram að efnin hafi verið ætluð til söludreifingar ásamt því að vera 

einkar skaðlegt heilsu manna. Í héraðsdómi kemur svo orðrétt fram: „Magn þetta, yfir 15,2 kg af 

amfetamíni og yfir 10,2 kg af kannabis, á sér fá fordæmi í slíkum málum hérlendis. Þá má ráða af 

matsgerðum Jakobs Kristinssonar dósents og framburði hans fyrir dómi að styrkleiki amfetamínsins hafi 

verið ríflega í meðallagi en kannabisefnið hafi verið töluvert sterkt. Horfir þetta til sérstakrar 

refsiþyngingar.“ 

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá 15. febrúar 2008 í máli nr. S-51/2008. 

Sex menn voru sakfelldir fyrir stórfellt fíkniefnabrot með því að hafa í sameiningu flutt inn samtals 23 kg 

og 562,73 g af amfetamíni, 13 kg og 947,45 g af MDMA  dufti og 1.746 MDMA töflum til Íslands, ætluðu 

til söludreifingar í ágóðaskyni. Þáttur hinna ákærðu var misjafnlega mikill í málinu. Með skírskotun til þess 

gríðarlega magns með hina miklu hættueiginleika, ásamt því sem brotið virðist hafa verið þaulskipulagt 

enda um langan aðdraganda að ræða hlutu hinir ákærðu fangelsisrefsingu frá 1. árs skilorðsbundnu fangelsi 

upp í 9½ árs fangelsi fyrir hlut sinn að málinu. 

Magn fíkniefnis er þriðji og jafnframt veigamesti þátturinn þegar kemur að ákvörðun 

refsingar. Þróunin í fíkniefnabrotum virðist vera á þann veg að magn efnis sem er influtt 

og sætir dreifingu verður sífellt meira. Dómstólar líta til fyrri dóma Hæstaréttar þegar 

þyngd refsingar er ákvörðuð. Í Hrd 2002:1591, mildar Hæstiréttur dóm héraðsdóms þar 
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sem héraðsdómur dæmdi hámarksrefsingu eða 12 ára fangelsi fyrir innflutning á 67.485 

MDMA töflum. Í forsendum héraðsdóms er tekið fram að þegar litið sé til Hrd 2001:397, 

þar sem um töluvert minna magn af fíkniefnum hafi verið að ræða hafi refsing verið 

ákvörðuð 9 ára fangelsi og sé því óhjákvæmilegt þar sem um fimmfalt meira magn en í 

áðurnefndum dómi sé að ræða að dæma hámarksrefsingu eða 12 ára fangelsi. Það verður 

að ætla að ef formið er í þessum farvegi að magn efnis sé ávallt miðað við magn efnis í 

undangengnum dómum Hæstaréttar yrði framkvæmdin ekki af hinu góða til langs tíma 

litið. Dómarnir kæmu því til með að þyngjast hratt samfara því sem magnið eykst og ekki 

myndi líða á löngu þangað til hinn 12 ára refsirammi spryngi utan af sér þar sem 

dómstólar landsins teldu óhjákvæmilegt að dæma hærri refsingu þegar magnið yrði meira 

en áður hafði sést. Hæstiréttur greip í taumana og bæði með Hrd 2002:1591 og Hrd 

2002:1854, mildaði hann refsingu sem héraðsdómur ákvarðaði. Athyglisvert er að skoða 

dómaframkvæmd þar sem refsiákvörðun er skoðuð með hliðsjón af magni efnis. Sé magn 

efnis í  nýlegum dómi héraðsdóms í máli nr. S-51/2008, borið saman við magn efnis í 

Hrd 2002:1591, með hliðsjón af refsiákvörðun má sjá að í Hrd 2002:1591, er maður 

sakfelldur fyrir innflutning á 9,6 kg af MDMA töflum og hlýtur hann 9 ára fangelsisvist í 

refsingu. Á hinn bóginn er um töluvert meira magn að ræða í dómi héraðsdóms í máli nr. 

S-51/2008, þar sem hæfileg refsing fyrir höfuðpaurinn í málinu er áætluð  9½ árs fangelsi 

þrátt fyrir að samverknaður sé virtur honum til refsinþyngingar.
79

 Af nýlegum dómum 

Hæstaréttar virðist mega ráða að Hæstiréttur sé farinn að halda aftur af sér þegar kemur 

að ákvörðun um þyngd refsingar fyrir fíkniefnabrot. 
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5. Lokaorð 
Þegar umfjöllun um refsingar er annars vegar, liggur ljóst fyrir að menn eru ekki sammála 

hvar áherslurnar skulu liggja. Telja verður þó að menn geti verið sammála um að 

refsingar séu nauðsynlegar í samfélagi manna. Ágreiningurinn liggur mestmegnis í því 

hversu þungar þær skulu vera. Fíkniefnavandinn er samfélagslegur vandi sem ætti að 

koma öllum samfélagsþegnum við þar sem fagleg umræða og skoðanaskipti skipta 

verulegu máli. Skaðsemisáhrif fíkniefna eru óumdeild og auðvelt aðgengi að þeim er 

eitthvað sem við viljum ekki þurfa að hafa áhyggjur af þegar afkomendur okkar vaxa úr 

grasi.  

Það liggur fyrir að refsingar fyrir fíkniefnabrot eru þungar í íslensku samfélagi, hvort 

sem brotaflokkurinn er metinn sjálfstætt eða í samanburði við aðra brotaflokka. Þungar 

refsingar í fíkniefnabrotum eru hins vegar engin töfralausn og hefur það sýnt sig að þær 

eru að jafnaði ekki til þess fallnar að draga úr afbrotum. Eins og refsingum fyrir 

fíkniefnabrot er háttað í íslensku samfélagi í dag, verður að teljast líklegra en ella að þær 

komi til með að skapa harðara glæpaumhverfi. Það verður  einnig að teljast ólíklegt að 

þeir einstaklingar sem standa að innflutningi og dreifingu fíkniefna komi til með að láta 

þungar refsingar aftra sér í því að stunda starfsemi sína. Glæpaumhverfið í dag virðist 

hafa harðnað á örskömmum tíma með auknum afbrotum og verður að álykta að fíkniefni 

komi töluvert við sögu í því samhengi.  

Alþjóðasamstarf á sviði fíkniefnabrota ásamt virkum forvörnum og 

meðferðarúrræðum er það sem leggja ætti áherslu á í baráttunni. Hægfara breytingar í 

dómaframkvæmd eru æskilegar enda gengur það gegn réttaröryggi og jafnræði að notast 

við einstök mál til þess að kveða niður óánægjuraddir í þjóðfélaginu. Þegar breytingar á 

löggjöf eiga sér stað þar sem hámarksrefsing er hækkuð eins og gert var með lögum nr. 

32/2001 verður að vanda til verka ásamt því sem ítarlegur rökstuðningur er nauðsynlegur. 

Heildstætt mat þarf að fara fram á því hvort nauðsyn sé á breytingum og þau áhrif sem 

breytingarnar koma til með að valda nái þær fram að ganga. Beita skal refsingum af 

hófsemd og auka við áherslur á öðrum vígstöðvum eins og með forvörnum og 

meðferðarúrræðum ásamt því sem nauðsynlegt er að leyfa götueftirliti lögreglunnar að 

njóta sín með auknum þunga. 
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