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Útdráttur 

 
Mikil umfjöllun hefur verið um fíkniefni og refsistefnu fíkniefna í fjölmiðlum, og samfélaginu 

almennt, undanfarin misseri. Gildandi refsistefna hérlendis, og víða erlendis, er ansi ströng og 

dómar fyrir fíkniefnabrot eru þungir. Fíkniefnavandinn er af mörgum álitinn einn stærsti 

vandinn sem Vestræn ríki glíma við. Ákveðin vitundarvakning hefur átt sér stað undanfarið á 

alþjóðlegum vettvangi og hin ýmsu samtök og stofnanir hafa lýst því yfir að ríki þurfi að 

endurskoða refsistefnu sína í fíkniefnamálum og taka upp mildari og mannúðlegri úrræði. Ríki 

hafa verið hvött til þess að líta á fíkniefnavandann sem heilbrigðisvanda og veita fíklum 

stuðning og aðstoð í stað þess að refsa þeim. Þó nokkur lönd hafa nú þegar endurskoðað 

fíkniefnastefnu sína og tekið upp svokölluð  „skaðaminnkandi  úrræði“  og  dregið  úr  refsingum.   

Meginmarkmið ritgerðar þessarar er að rannsaka refsistefnu í fíkniefnamálum og komast 

að niðurstöðu um hvort nauðsynlegt sé að gera breytingar á henni. Ritgerðin skiptist í sjö 

kafla og sá fyrsti er inngangur. Í öðrum og þriðja kafla er að finna sögulegt ágrip yfir 

fíkniefnalöggjöfina og yfirlit yfir norrænan rétt, en fíkniefnalöggjöf okkar er að miklu leyti 

komin þaðan. Jafnframt er farið yfir núgildandi löggjöf, þ.e. lög um ávana og fíkniefni nr. 

65/1974 og 173. gr. a) almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Í fjórða kafla er að finna 

umfjöllun um fíkniefnavandann á Íslandi enda mikilvægt að glöggva sig á eðli vandans og af 

hvaða stærðargráðu hann er. Niðurstöður kannanna á neyslu ávana- og fíkniefna eru skoðaðar 

og bornar saman við hin Norðurlöndin og staða sprautufíkla er könnuð. Í fimmta kafla er 

fjallað um refsistefnu í fíkniefnamálum. Leitast er við að útskýra markmið og réttlætingu 

refsinga fyrir fíkniefnabrot og fjallað er um varnaðaráhrif refsinga. Núgildandi refsistefna er 

skoðuð með tilliti til dómaframkvæmdar síðustu fimm ára. Að lokum eru viðhorf almennings 

og alþjóðlegra stofnanna og samtaka, til refsinga fyrir fíkniefnabrot, könnuð. Í sjötta kafla er 

fjallað um hvað má fara betur þegar kemur að refsingum fyrir fíkniefnabrot. Höfundur leitast 

við að draga fram þau úrræði og þær leiðir sem eru mögulegar til þess að stemma stigu við 

fíkniefnavandanum. Kaflinn miðar að því að komast að niðurstöðu um hvort nauðsynlegt sé 

að breyta refsistefnunni. Í sjöunda kafla er niðurstaða ritgerðarinnar dregin saman og fjallað 

um hvaða breytingar höfundur telur æskilegt að gera á refsistefnu fíkniefnamála. 
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1 Inngangur 

Hugmyndin að efni þessarar ritgerðar kviknaði í tíma í viðurlagapólitík í meistaranámi mínu. Í 

tímanum var fjallað um fíkniefnabrot og það vakti athygli mína hversu þungar refsingar eru 

fyrir brotin. Þegar ég fór að kynna mér málaflokkinn betur áttaði ég mig á því að ýmislegt er 

athugavert við hann. Hin mikla umræða í samfélaginu og í fjölmiðlum um fíkniefnabrot og 

refsistefnu í fíkniefnamálum ýtti enn frekar undir áhuga minn á því að rannsaka viðfangsefnið 

betur. Refsingar fyrir fíkniefnabrot eru mjög þungar og skiptar skoðanir eru um réttmæti 

þessara þungu refsinga. Umræðan um fíkniefni minnir að miklu leyti á umræðuna um 

bjórbannið (þrátt fyrir að það hafi vissulega verið fyrir mína tíð). Umræða um breytingar á 

áfengislöggjöfinni  og  afnámi  bjórbannsins  voru  „tabú“  og  umfjöllunin  einkenndist  að  miklu  

leyti af fordómum, forræðishyggju og hræðsluáróðri sem leiddi til þess að fólk var ragt við að 

tjá sig um viðfangsefnið.1 Hið sama er upp á teningnum þegar kemur að fíkniefnabrotum en 

mörgum finnst fíkniefni afar slæm í eðli sínu og fólk er gjarnt á að hafa fordóma gagnvart 

fíkniefnum og fíkniefnaneytendum. Umræðan um fíkniefnabrot er því töluvert viðkvæm og 

virðist að nokkru leyti skiptast í fylkingar. Þó verður að teljast jákvætt að umræða skapist í 

þjóðfélaginu um afbrot og refsingar en hins vegar er nauðsynlegt að halda umræðunni á 

málefnalegum grundvelli og að hún sé ekki lituð af afturhaldssemi og fordómum.2  

Meginmarkmið ritgerðar þessarar er að rannsaka refsistefnu í fíkniefnamálum og komast 

að niðurstöðu um hvort nauðsynlegt sé að breyta henni. Ritgerðin hefst á umfjöllun um sögu 

fíkniefnalöggjafarinnar, núgildandi löggjöf og norrænan rétt en fíkniefnalöggjöf okkar er að 

miklu leyti komin þaðan. Í fjórða kafla er að finna umfjöllun um fíkniefnavandann á Íslandi 

enda mikilvægt, þegar fjallað er um refsingar fyrir fíkniefnabrot, að glöggva sig á eðli 

vandans og af hvaða stærðargráðu hann er. Í fimmta kafla er fjallað um refsistefnu í 

fíkniefnamálum. Leitast er við að útskýra markmið og réttlætingu refsinga fyrir fíkniefnabrot 

og fjallað er um varnaðaráhrif refsinga. Núgildandi refsistefna er skoðuð með tilliti til 

dómaframkvæmdar síðustu fimm ára. Að lokum er fjallað um viðhorf almennings og 

alþjóðlegra stofnana og samtaka til refsinga fyrir fíkniefnabrot. Í sjötta kafla er að finna 

umfjöllun um hvað betur má fara þegar kemur að refsingum fyrir fíkniefnabrot og refsistefnu í 

fíkniefnamálum. Höfundur leitast við að draga fram þau úrræði og þær leiðir sem eru 

mögulegar til þess að stemma stigu við fíkniefnavandanum. Kaflinn miðar að því að komast 

                                                 

1 Helgi  Gunnlaugsson:  „Afbrot  og  Íslendingar“,  bls.  78-82. Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 105-
108. 
2 Jón  Þór  Ólason:  „Auga  fyrir  auga.  Markmið  refsinga  og  þróun  viðurlagakerfisins“,  bls.  230. 
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að niðurstöðu um það hvort nauðsynlegt sé að breyta refsistefnunni og þá hvaða breytingar og 

úrræði sé æskilegt að taka upp hér á landi.   
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2 Saga fíkniefnalöggjafar á Íslandi og þróun refsinga 

2.1 Sögulegt ágrip fíkniefnalöggjafar 

2.1.1 Ópíumlögin 

Árið 1923 voru fyrstu fíkniefnalög Íslands lögfest, sbr. lög nr. 14/1923, og voru þau alla jafna 

kölluð ópíumlögin. Lögin voru byggð á Haag samþykktinni frá 1912 (nánari umfjöllun í kafla 

2.2) og höfðu það markmið að sporna við misnotkun fíkniefna. Fíkniefni voru þó nánast 

óþekkt á landinu á þessum tíma og misnotkun þeirra því lítil sem engin. Samkvæmt 1. gr. 

ópíumlaganna var tilbúningur, innflutningur og útflutningur á unnu ópíum og verslun með það 

bönnuð. Í 4. gr. laganna var kveðið á um heimild ráðherra þess að úrskurða um fleiri efni sem 

gætu fallið undir lögin, þ.e. efni unnin úr morfíni, kókaíni eða söltum þeirra. Ákveðin skilyrði 

voru sett fyrir slíkum úrskurði, þ.e. að sannað væri, með vísindalegri rannsókn, að efnin væri 

hægt að misnota með svipuðum hætti og ópíum og skyld efni eða að þau hefðu svipuð 

skaðvæn áhrif.3 

Ópíumlögin voru óbreytt til ársins 1968 og lítið reyndi á þau á tímabilinu. Lögunum var 

breytt með lögum nr. 43/1968 og gáfu breytingarnar ráðherra víðtækari heimild til þess að 

úrskurða um það hvaða efni féllu undir lögin. Heimildin fól í sér að ráðherra gat úrskurðað að 

ákvæði laganna giltu um öll efni, hvort sem þau væru unnin úr kókaíni, morfíni eða söltum 

þeirra   eða   ekki   „enda   hafi   sannast   að   misnota   megi   þau   á   líkan   hátt,   eða   að   þau   hafi   lík  

skaðvænleg  áhrif“.  Ákvæði laganna um verknaði var jafnframt rýmkað og voru þar með fleiri 

verknaðir sem töldust refsinæmir skv. lögunum, t.a.m. kaup og varsla fíkniefna. 4 

Dómsmálaráðuneytið kvað á um í reglugerð nr. 257/1969 að ákvæði ópíumlaganna giltu, auk 

ópíums og ópíumafleiddra efna, um kannabis, LSD, meskalín og psílocybin svo og hvers 

konar  blöndur  og  samsetningar  sem  þessi  efni  hafa  að  geyma“.5 

Frekari breytingar voru gerðar á lögunum með lögum nr. 25/1970. Bætt var við lögin 

sérstöku upptökuákvæði sem gaf heimild til upptöku ólöglegra fíkniefna sem og ávinnings af 

viðskiptum með fíkniefni. Refsingar voru jafnframt þyngdar allverulega og vörðuðu brotin nú 

sektum allt að kr. 1.000.000 eða varðhaldi og fangelsi allt að 6 árum. Fyrir breytingarnar voru 

                                                 
3 Jónatan   Þórmundsson:   „Eiturlyf   og   afbrot”, bls. 221-222. Ómar H. Kristmundsson: Ólögleg ávana- og 
fíkniefni á Íslandi, bls. 23. 
4 Jónatan   Þórmundsson:   „Eiturlyf   og   afbrot”, bls. 221-222. Ómar H. Kristmundsson: Ólögleg ávana- og 
fíkniefni á Íslandi, bls. 23. 
5 Ómar H. Kristmundsson: Ólögleg ávana- og fíkniefni á Íslandi, bls. 23-24. 
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refsimörk laganna fremur væg en brot gegn lögunum gátu eingöngu varðað sektum. Í kjölfar 

breytinganna voru lögin endurútgefin í einu lagi, sbr. lög nr. 77/1970.6 

2.1.2 Sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum og fíkniefnadeild lögreglunnar 

Með lögum nr. 52/1973 var komið á sérstökum dómstól í ávana- og fíkniefnamálum. 

Megintilgangur frumvarpsins var að efla löggæslu á sviðinu en jafnframt að auka 

samræmingu í aðgerðum yfirvalda. Draga má þá ályktun, af þeirri ráðstöfun, að yfirvöld hafi 

haft áhyggjur af vandamálum tengdum fíkniefnum og fíkniefnaneyslu og að vilji hafi verið til 

staðar til þess að taka hart á málaflokknum.7  

Samkvæmt greinargerð með frumvarpi að lögunum skyldi héraðsdómari hefja 

frumrannsókn í málum er vörðuðu fíkniefnabrot en jafnframt tilkynna um málið til ávana- og 

fíkniefnadómstólsins, sakadómstólsins, sem tæki í kjölfarið við meðferð þess.8 Jafnframt var 

komið á sérstakri fíkniefnadeild hjá lögreglunni sem sinnti fíkniefnamálum undir formlegri 

stjórn  hins nýja dómstóls.9  

Sakadómstóllinn var umdeildur alla tíð og margir veltu því fyrir sér hvort nauðsynlegt 

væri að hafa sérstakan dómstól sem tæki á málaflokknum. Auk þess töldu margir dómstólinn 

ekki samræmast íslensku réttarfari enda fór skipulag hans í berhögg við meginreglur um 

aðskilnað úrskurðar- og rannsóknarvalds. Dómstóllinn starfaði fram til ársins 1992 þegar lög 

nr. 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði tóku gildi. Þá var 

sakadómstóllinn lagður niður og núgildandi dómstólaskipan komið á.10 

2.1.3 Lög um ávana- og fíkniefni og almenn hegningarlög 

Árið 1974 voru gerðar frekari breytingar á fíkniefnalöggjöfinni, en það ár voru sett ný lög á 

Alþingi um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 (nánari umfjöllun í kafla 3.2). Nýju lögin voru 

nákvæmari og ítarlegri en ópíumlögin og höfðu það markmið að koma á heilsteyptri löggjöf á 

sviði fíkniefnamála. Um svipað leyti var sett nýtt ákvæði um stórfelld fíkniefnabrot í 173. gr. 

a) almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir alm. hgl.) (nánari umfjöllun í kafla 3.3). 

                                                 
6 Jónatan   Þórmundsson:   „Eiturlyf   og   afbrot”, bls. 221-222. Ómar H. Kristmundsson: Ólögleg ávana- og 
fíkniefni á Íslandi, bls. 23. 
7  Alþt. 1972-1973, A-deild,   bls.   473.   Helgi   Gunnlaugsson:   „Afbrot   og   Íslendingar“,   bls.   190. Helgi 
Gunnlaugsson:  „Fíkniefni,  íslenskt  samfélag  og  nýir  kostir  í  stefnumótun“,  bls.  396.   
8 Alþt. 1972-1973, A-deild, bls. 472-473. 
9 Alþt. 1972-1973, A-deild, bls. 473. Ómar H. Kristmundsson: Ólögleg ávana- og fíkniefni á Íslandi, bls. 27. 
Helgi Gunnlaugsson:  „Afbrot  og  Íslendingar“,  bls.  190.  
10 Helgi  Gunnlaugsson:  „Afbrot  og  Íslendingar“,  bls.  190. 
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Breytingarnar á lögum um ávana- og fíkniefni fólust í því að verknaðarákvæði laganna var 

gert ítarlegra og undir það var látið falla innflutningur, útflutningur, sala, kaup, skipti, 

afhending, móttaka, framleiðsla, tilbúningur og varsla þeirra efna sem lögin ná til. 

Refsiákvæði laganna var jafnframt breytt en líkt og að framan sagði var hámarksrefsing 

samkvæmt ópíumlögunum sex ára fangelsi. Í nýju lögunum um ávana- og fíkniefni var kveðið 

á um tveggja ára hámarks fangelsisrefsingu og í 173. gr. a) alm. hgl. var kveðið á um 10 ára 

hámarks fangelsisrefsingu fyrir stórfelld fíkniefnabrot. Hámarksrefsing skv. lögum um ávana- 

og fíkniefni var síðar hækkuð upp í 6 ára fangelsi með lögum nr. 13/1985 og árið 2001 var 

refsihámark 173. gr. a) alm. hgl. hækkað upp í 12 ára fangelsi, sbr. lög nr. 32/2001. 

2.2 Alþjóðlegt samstarf í fíkniefnamálum 

Í þessum kafla verður aðallega stuðst við grein Jónatans Þórmundssonar, Eiturlyf og afbrot, 

sem birtist í tímaritinu Úlfljóti árið 1972. 11  Fjallað verður á sögulegan hátt  um 

alþjóðasamstarf í fíkniefnamálum frá aldamótunum 1900. 

Baráttan gegn fíkniefnum er alþjóðleg og hefur víðtækt milliríkjasamstarf skapast í 

kringum þá baráttu enda mikill vilji til þess að taka á málaflokknum á alþjóðlegum vettvangi. 

Samstarfið hófst um og eftir aldamótin 1900 og voru haldnar alþjóðlegar ráðstefnur í þeirri 

viðleitni að stemma stigu við útbreiðslu fíkniefna. Fyrst um sinn snerist samstarfið aðallega 

um að berjast gegn ópíumviðskiptunum í Austurlöndum en samstarfið var fljótlega víkkað út 

og látið ná til fleiri fíkniefna, þ.e. morfíns, heróíns og kókaíns.  

Fyrsta alþjóðlega fíkniefnaráðstefnan var haldin í Haag árið 1912. Á ráðstefnunni var 

gerður alþjóðlegur samningur um að hefja vísindalegar rannsóknir á kannabis og útbreiðslu 

þess (e. International Opium Convention). Tilgangur samningsins var að reyna að koma í veg 

fyrir dreifingu og misnotkun efnisins með löggjöf og alþjóðlegum sáttmálum. Ísland varð aðili 

að samningnum sökum þess að undirritun Danmerkur var talin vera bindandi fyrir Ísland.  

Árið 1924-1925 var haldin alþjóðleg ráðstefna í Genf og var nýtt samkomulag undirritað 

þann 19. febrúar 1925. Með samkomulaginu voru aðildarríki hvött til þess að þyngja refsingar 

fyrir fíkniefnabrot. Sáttmálinn var látinn taka til ópíums, kannabisefna og kókaíns. Jafnframt 

var sett á fót nefnd sem hafði það verkefni að safna skýrslum frá aðildarríkjum um framleiðslu 

þeirra og þörf á þeim efnum sem sáttmálinn tók til. Markmiðið með því var að koma á 

jafnvægi milli framleiðslu og löglegra þarfa     

                                                 
11 Jónatan  Þórmundsson:  „Eiturlyf  og  afbrot”, bls. 216-219.  
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Þriðja alþjóðlega samkomulagið var gert þann 13. júlí 1931 í París. Með samkomulaginu 

voru aðallega settar strangari reglur um framleiðslu á lyfjum til lækninga af því tagi sem geta 

flokkast undir ávana- og fíkniefni. Aðildarríki voru skikkuð til þess að reikna árlega út þörf 

sína fyrir næsta ár og var sá útreikningur bindandi. Tekið var upp eftirlit með framleiðslu og 

innflutningi aðildarríkjanna og ef þau fóru fram úr tilgreindri þörf sinni sá eftirlitsnefnd um að 

stöðva útflutning annarra landa á efnum til viðkomandi ríkis. Jafnframt var tekið upp eftirlit 

með útflutningi til annarra landa en aðildarríkjanna og eftirlit aukið innan aðildarríkjanna 

sjálfra.   

Árið 1961 var haldin ráðstefna á vegum Sameinuðu þjóðanna í New York. Fulltrúar sjötíu 

og þriggja ríkja tóku þátt í ráðstefnunni en Ísland var ekki þar á meðal. Markmið 

ráðstefnunnar var að útbúa nýjan heildarsáttmála um fíkniefni sem gæti komið í stað fyrri 

sáttmála. Nýr sáttmáli var samþykktur, þ.e. alþjóðasamningur um ávana- og fíkniefni (e. 

Single Convention on Narcotic Drugs). Sáttmálinn felur í sér að aðildarríki skulu hafa eftirlit 

með og takmarka framleiðslu og viðskipti með þau efni sem ákvæði hans taka til. Aðilar skulu 

setja lagaákvæði sem gera þau efni er sáttmálinn tekur til lyfseðilsskyld, þannig að eingöngu 

sé heimilt að afhenda þau þeim aðilum sem hafa fengið lyfin upp á skrifuð frá lækni. 

Aðildarríki skulu setja refsiákvæði er taka til vörslu og viðskipta með þau efni sem sáttmálinn 

tekur til og skal fangelsisrefsing liggja við stórfelldum og alvarlegum brotum. Jafnframt 

skuldbinda ríkin sig til þess að veita sjúklingum þá meðferð sem er þeim nauðsynleg. 

Sáttmálinn gekk í gildi árið 1964 og árið 1975 á Íslandi.12 Sáttmálinn hlaut talsverða gagnrýni 

sökum þess hversu ónákvæmur hann var en mörg efni féllu utan hans, þar á meðal efni sem 

eru misnotuð í stórum stíl. Ýmis samtengd efni féllu t.a.m. utan sáttmálans og voru þar með 

ekki undir alþjóðlegu eftirliti. Efnin sem um ræðir eru t.d. LSD, amfetamín og ýmis svefnlyf 

og róandi lyf. Árið 1971 var gerður nýr alþjóðasamningur um skynvilluefni (e. Convention on 

Psychotropic Substances) og tók sáttmálinn sérstaklega til ýmissa nýrra fíkniefna og lyfja. 

Sáttmálinn gekk í gildi árið 1971 og árið 1976 á Íslandi.13 Árið 1988 var gerður alþjóðlegur 

samningur á vegum Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og 

skynvilluefni (e. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances). Sáttmálinn gekk í gildi árið 1990 og árið 1997 á Íslandi.14 Þann 8. 

nóvember 1990 var gerður samningur á vegum Evrópuráðsins um þvætti, leit, hald og 

upptöku ávinnings af afbrotum (e. Convention on Laundering, Search, Seizure and 

                                                 
12 Ómar H. Kristmundsson: Ólögleg ávana- og fíkniefni á Íslandi, bls. 24.  
13 Ómar H. Kristmundsson: Ólögleg ávana- og fíkniefni á Íslandi, bls. 22 og 24. 
14 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 5275. Alþt.1996-1997, A-deild, bls. 6015.   
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Confiscation of the Proceeds from Crime). Samningurinn var fullgiltur á Íslandi árið 1997.15 

Gera þurfti breytingar á nokkrum lagabálkum til þess að mögulegt væri að fullgilda 

sáttmálana en gerðar voru breytingar á alm. hgl., áfengislögum, ávana- og fíkniefnalögum, 

tollalögum, lögum um alþjóðalega samvinnu um fullnustu refsidóma og á lyfjalögum.16  

2.3 Upphaf fíkniefnabrota á Íslandi og þróun refsinga 

2.3.1 Dómaframkvæmd árin 1972-1980 

Fíkniefni fóru ekki að berast hingað til lands í neinum mæli fyrr en um og eftir 1970 og lítið 

sem ekkert reyndi á fíkniefnalöggjöfina fyrstu áratugina eftir að lögin voru sett.17 Ekki er að 

sjá að dómur hafi gengið í Hæstarétti um brot gegn fíkniefnalöggjöfinni fyrr en árið 1972 en 

þá var maður sakfelldur fyrir tilraun til brots gegn lögum nr. 77/1970, sbr. Hrd. 1972, bls. 

345. Tilraunaákvæði var þó ekki til staðar í fíkniefnalögunum og því var tilraunaákvæði 

almennra hegningarlaga beitt með lögjöfnun. Ákvæði um tilraun kom síðar inn í 

fíkniefnalöggjöfina með tilkomu ávana- og fíkniefnalaga nr. 65/1974.  

Hrd. 1972, bls. 345. Á var handtekinn fyrir innflutning á efni og grunur lék á að um LSD væri 
að ræða. Prófessor í lyfjafræði við Háskóla Íslands var fenginn til þess að rannsaka efnið en 
hann gat ekki staðfest með fullri vissu að þarna væri LSD á ferð. Hins vegar þótti sannað að Á 
hafði talið efnið vera LSD þegar hann flutti það til landsins, bauð það til sölu og seldi. Hann var 
því sakfelldur fyrir tilraun til fíkniefnabrots og brot hans talið varða við 1. og 5. gr. sbr. 4. gr. 
laga nr. 77/1970, 1. gr. reglugerðar nr. 257/1969, sbr. 20. gr. almennra hegningarlaga nr. 
19/1940 með lögjöfnun. Á var dæmdur í fjögurra mánaða skilorðsbundið fangelsi.  

Í kjölfar þessa dóms komu fleiri fíkniefnamál til kasta Hæstaréttar og á tímabilinu 1972-

1980 var meðallengd dæmdra fangelsisrefsinga í Hæstarétti fyrir fíkniefnabrot um það bil 

tveir til þrír mánuðir.18 Refsingar voru ýmist skilorðsbundið eða óskilorðsbundið fangelsi í 

nokkra mánuði og/eða sektir.  

Hrd. 1974, bls. 219. G, J og H hlutu óskilorðsbundna fangelsisrefsingu í þrjá, fjóra og sex 
mánuði fyrir innflutning og dreifingu fíkniefna, auk sekta. Ö hlaut þriggja mánaða 

                                                 
15 Alþt.1996-1997, A-deild, bls. 6015.   
16 Alþt.1996-1997, A-deild, bls. 1654 og 3290. Dögg Pálsdóttir:   „Aðgerðir   ríkisstjórnarinnar   í   fíkniefna-, 
áfengis- og  tóbaksvörnum“,  bls.  18. 
17 Helgi  Gunnlaugsson:  „Afbrot  og  Íslendingar“,  bls.  190.  
18 Meðaltal þetta byggir á samantekt höfundar á þeim Hæstaréttardómum sem féllu á tímabilinu en þeir voru 
sex talsins. Dómarnir eru eftirfarandi:  
Hrd. 1972, bls. 851.    Hrd. 1974, bls. 1018. Hrd. 1979, bls. 5 
Hrd. 1974, bls. 219.    Hrd. 1977, bls. 1013. Hrd. 1979, bls. 287.  
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skilorðsbundið fangelsi auk sekta fyrir kaup á fíkniefnum og fyrir að hafa veitt öðrum mönnum 
af efnunum. S og H hlutu tveggja mánaða skilorðsbundinn dóm fyrir kaup og sölu fíkniefna.  
 
Hrd. 1974, bls. 1018. L var dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi og B og Ó í þriggja mánaða 
fangelsi fyrir innflutning og sölu á fíkniefnum. M og E hlutu tveggja mánaða skilorðsbundið 
fangelsi, annað þeirra fyrir innflutning og vörslur fíkniefna og hitt fyrir að leggja á ráðin um 
ferð eiginmanns hennar til Kaupmannahafnar til kannabiskaupa, fyrir að hafa fjármagnað þá 
ferð og notið efnanna til jafns við eiginmann sinn. K fékk sekt fyrir kaup á fíkniefnum og fyrir 
að taka þátt í að leggja á ráðin um innflutning hinna. 

2.3.2 Dómaframkvæmd árin 1981-1990 

Á árunum 1981-1990 þyngdust refsingar töluvert frá því á tímabilinu á undan en hafa ber í 

huga að brotin voru orðin stórfelldari bæði hvað varðar efni, magn og ítrekunartíðni. Þar af 

leiðandi þyngdust dómarnir talsvert og var meðallengd fangelsisrefsinga fyrir fíkniefnabrot á 

tímabilinu rúmlega tíu mánuðir.19 Taka má Hrd. 1982, bls. 281 sem dæmi um stórfellt brot á 

tímabilinu.  

Hrd. 1982, bls. 281. B var sakfelldur fyrir innflutning og dreifingu á miklu magni af kannabis í 
mörg aðskilin skipti og var refsing ákvörðuð tveggja ára fangelsi auk sektar. Brot B náðu yfir 
langt tímabil og sýndu einbeittan brotavilja. Í málinu var refsirammi ávana- og fíkniefnalaganna 
nýttur til fulls en þyngsta mögulega refsing samkvæmt lögunum var á þessum tíma tveggja ára 
fangelsi.  

Með lögum nr. 13/1985 var refsihámark ávana- og fíkniefnalaga hækkað úr tveggja ára 

fangelsi upp í sex ár, líkt og greint var frá í kafla 2.1.3. Samkvæmt greinargerð með frumvarpi 

að breytingalögum var talið nauðsynlegt að hækka refsimörkin í ljósi þess að þegar hafði 

komið upp tilvik þar sem refsiramminn var nýttur til fulls. Jafnframt var talið nauðsynlegt að 

hækka refsingar þar sem í ákveðnum tilvikum gæti verið nauðsynlegt að dæma í þyngra 

fangelsi en tvö ár, sökum þess að brotin geta verið mjög alvarleg. Í frumvarpinu var jafnframt 

                                                 
19 Meðaltal þetta byggir á samantekt höfundar á þeim Hæstaréttardómum er féllu á tímabilinu en þeir voru 
47 talsins. Dómarnir eru eftirfarandi:  
Hrd. 1980, bls. 89.    Hrd. 1982, bls. 1718. Hrd. 1983, bls. 1818. Hrd. 1986, bls. 675. 
Hrd. 1981, bls. 18.     Hrd. 1982, bls. 1752. Hrd. 1983, bls. 1997. Hrd. 1986, bls. 400.  
Hrd. 1982, bls. 27.     Hrd. 1982, bls. 1777. Hrd. 1983, bls. 2026. Hrd. 1987, bls. 325.  
Hrd. 1982, bls. 96.    Hrd. 1982, bls. 1782. Hrd. 1983, bls. 2035. Hrd. 1986, bls. 1549.  
Hrd. 1982, bls. 281.     Hrd. 1982, bls. 1822. Hrd. 1984, bls. 530. Hrd. 1987, bls. 1547.  
Hrd. 1982, bls. 530.     Hrd. 1983, bls. 10. Hrd. 1984, bls. 669. Hrd. 1988, bls. 1241.  
Hrd. 1982, bls. 537.    Hrd. 1983, bls. 667. Hrd. 1984, bls. 1107. Hrd. 1988, bls. 1713.  
Hrd. 1982, bls. 816.    Hrd. 1983, bls. 698. Hrd. 1984, bls. 1268. Hrd. 1989, bls. 973. 
Hrd. 1982, bls. 928.    Hrd. 1983, bls. 1048. Hrd. 1986, bls. 458. Hrd. 1989, bls. 978. 
Hrd. 1982, bls. 1373.    Hrd. 1983, bls. 1168. Hrd. 1986, bls. 453 Hrd. 1990, bls. 48. 
Hrd. 1982, bls. 1472.    Hrd. 1983, bls. 1257. Hrd. 1986, bls. 448. 
Hrd. 1982, bls. 1570.    Hrd. 1983, bls. 1736. Hrd. 1986, bls. 444. 
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litið til dómaframkvæmdar á hinum Norðurlöndunum og þeirrar staðreyndar að þar hafði 

refsihámark fyrir brot gegn ávana- og fíkniefnalöggjöf þegar verið hækkað eða löggjöf var í 

undirbúningi þess efnis. Því var talið nauðsynlegt að hækka refsingar og samræma löggjöf 

þannig að ekki kæmi til mismunandi strangra refsinga eftir því hvar er dæmt.20  

Skömmu eftir breytingarnar féll dómur í Hæstarétti þar sem dæmd var refsing sem fór upp 

fyrir gamla tveggja ára refsihámarkið, sbr. Hrd. 1987, bls. 317.  

Hrd. 1987, bls. 317. Á var ákærður fyrir innflutning á miklu magn af ofskynjunarlyfinu LSD. 
Hæstiréttur leit til þeirra hættueiginleika sem efnið hefur og þess að efnið var flutt til landsins í 
söluskyni auk þess sem Á hafði áður hlotið tvær sektir vegna brota gegn ávana- og 
fíkniefnalöggjöf. Refsing var ákvörðuð fangelsi í 2 ár og 6 mánuði.  

Af niðurstöðu dómsins má ráða að fyrrnefndar breytingar á lögunum voru nauðsynlegar 

og í takt við þróun refsinga, enda líða eingöngu tvö ár frá hækkun refsihámarksins þar til 

Hæstiréttur dæmir fangelsisrefsingu sem er hærri en gamla refsihámarkið.  

2.3.3 Dómaframkvæmd árin 1991-1996 

Á árunum 1991-1996 héldu refsingar áfram að þyngjast og voru fangelsisrefsingar fyrir 

fíkniefnabrot á tímabilinu að meðaltali rúmlega 18 mánuðir.21  

Hrd. 1991, bls. 522. Ó var dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir stórfellt fíkniefnabrot og var 
brotið talið varða við 173. gr. a) alm. hgl. Um var að ræða innflutning og dreifingu á miklu 
magni af kókaíni. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að Ó hafði hvorki framið 
fíkniefnabrot né hegningarlagabrot áður. Jafnframt var litið til þess að brotið var framið í 
hagnaðarskyni og af einbeittum vilja og að um var að ræða mikið magn af hættulegum 
fíkniefnum.  

Um er að ræða þungan refsidóm, en ákærði var dæmdur í fjögurra ára fangelsi. Þó ber að 

hafa í huga að brotið var stórfellt og efnin eru hættuleg og það hefur áhrif við ákvörðun 

refsingar.   

                                                 
20 Alþt. 1984-1985, A-deild, bls. 2285.   
21 Meðaltal þetta byggir á samantekt höfundar á Hæstaréttardómum er féllu á tímabilinu en þeir voru 16 
talsins. Dómarnir eru eftirfarandi:  
Hrd. 1991, bls. 290.     Hrd. 1993, bls. 657. Hrd. 1993, bls. 1809. Hrd. 1994, bls. 2575. 
Hrd. 1991, bls. 522.     Hrd. 1993, bls. 637. Hrd. 1994, bls. 1328. Hrd. 1995, bls. 100. 
Hrd. 1992, bls. 710.    Hrd. 1993, bls. 739. Hrd. 1994, bls. 2100. Hrd. 1995, bls. 361. 
Hrd. 1993,  bls. 147.     Hrd. 1993, bls. 1081.   Hrd. 1994, bls. 2104 Hrd. 1995, bls. 2474.  
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2.4 Ný fíkniefni koma til kasta dómstóla  

2.4.1 Dómaframkvæmd eftir 1996 – Tilkoma MDMA  

Líkt og að framan er rakið þyngdust refsingar fyrir fíkniefnabrot smátt og smátt frá árinu 

1972. Breytingarnar voru nokkuð hraðar frá ári til árs en þær voru samt sem áður í takt við 

það sem telst vera eðlileg þróun refsinga. 22  Árið 1997 féll hins vegar þungur dómur í 

Hæstarétti sem hafði stefnumarkandi áhrif á síðari tíma dómaframkvæmd, sbr. Hrd. 1997, bls. 

328.  

Hrd. 1997, bls. 328. L var ákærður fyrir innflutning á miklu magni af MDMA töflum (964) og 
58,1 g af kókaíni. Hvort tveggja var ætlað til dreifingar og efnin hafa mikla hættueiginleika.  Í 
forsendum dómsins var vísað í álit lyfjafræðings sem taldi MDMA vera með hættulegustu ef 
ekki hættulegasti vímugjafi á landinu. L var dæmdur í sex ára fangelsi fyrir innflutning og var 
það þyngsta refsing sem dæmd hafði verið fyrir fíkniefnabrot og langtum þyngri en 
meðalrefsing árin á undan. Brotið var heimfært undir 173. gr. a) alm. hgl. sbr. lög um ávana- og 
fíkniefni.  

Fíkniefnið MDMA koma í fyrsta skipti til kasta íslenskra dómstóla í þessu máli og því var 

þetta fyrsta mál sinnar tegundar. Ætla má að Hæstiréttur hafi notað tækifærið til þess að setja 

nýtt fordæmi og þar með hækka fangelsisrefsingar fyrir fíkniefnabrot. Slík hækkun refsinga er 

varhugaverð með tilliti til jafnræðissjónarmiða auk meginreglna um fyrirsjáanlegar og 

gagnsæjar refsingar, sbr. 69. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og 7. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu.23 Almennt er talið að sams konar brot með svipuð málsatvik 

skuli hljóta svipaða refsingu.24 Hins vegar eru tvö mál aldrei eins og því er erfitt að bera mál 

fullkomlega saman. Þó er slíkur samanburður mögulegur og nauðsynlegur upp að vissu marki 

enda er fordæmisgildi eldri dóma mjög mikilvægt við refsiákvörðun.25 Í ljósi þess telst það 

óeðlilegt að refsingar í ákveðnum málaflokki hækki verulega á einu bretti og að sakborningur 

fái þar með mun þyngri refsingu, en annar sakborningur fékk stuttu áður, fyrir sambærilegt 

brot (sjá nánar í kafla 5.2.1).26  

                                                 
22 Jónatan  Þórmundsson:  „Rökstuðningur  refsiákvörðunar“,  bls.  27. 
23 Jónatan  Þórmundsson:  „Rökstuðningur  refsiákvörðunar“,  bls.  22.  Bernadette  Rainey,  Elizabeth  Wicks  and 
Clare Ovey: Jadobs, White and Ovey: The European Convention on Human rights, bls. 295. 
24 Jónatan  Þórmundsson:  „Rökstuðningur  refsiákvörðunar“,  bls.  26. 
25 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 193-194. 
26 Jónatan  Þórmundsson:  „Rökstuðningur  refsiákvörðunar“,  bls.  23  og  26.   
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2.4.2 Breytingar á refsimörkum almennra hegningarlaga 

Venja hefur verið í íslenskri dómaframkvæmd að dæma refsingar fremur neðarlega innan 

refsimarka lagaákvæða (að manndrápum undanskildum) og heyrir það til undantekninga að 

refsimörk refsiákvæða séu nýtt til fulls.27 Í fíkniefnamálum hefur aftur á móti tíðkast að dæma 

refsingar fremur ofarlega innan refsimarka lagaákvæða. Í Hrd. 2001, bls. 397 var t.a.m. 

refsirammi 173. gr. a) alm. hgl. nánast nýttur til fulls.  

Hrd. 2001, bls. 397. F, hollenskur ríkisborgari, millilenti á Keflavíkurflugvelli á leið sinni til 
Bandaríkjanna og í fórum hans fundust 14.292 MDMA töflur. F hugðist selja fíkniefnin í 
Bandaríkjunum en ekki á Íslandi. Þrátt fyrir það var talið að verknaðarlýsing 173. gr. a) alm. 
hgl. tæki til fyrirhugaðrar dreifingar hans þar skv. 1. tl. 4. gr. alm. hgl. Við ákvörðun refsingar 
var litið til dómaframkvæmdar og þess að áður höfðu þungar refsingar verið dæmdar í 
Hæstarétti fyrir innflutning á MDMA. Auk þess var litið til hins mikla magns af hættulegum 
fíkniefnum sem ákærði hafði í fórum sínum, en um var að ræða mun meira magn en áður hafði 
komið til kasta íslenskra dómstóla. Refsing var því álitin hæfileg níu ára fangelsi.  

Árið 2001 voru gerðar breytingar á almennum hegningarlögum, með lögum nr. 32/2001. 

Breytingarnar fólust í því að refsihámark 173. gr. a) alm. hgl., sem kveður á um stórfelld 

fíkniefnabrot, var hækkað úr 10 ára fangelsi í 12 ár. Hækkun refsihámarks lagaákvæða getur 

bent til þess að vilji löggjafans sé að dómstólar dæmi þyngri refsingar. Þó er það ekki alltaf 

tilfellið, þá sér í lagi þegar refsingar eru komnar upp í hámark refsirammans, en í slíkum 

tilvikum geta lagabreytingar verið nauðsynlegar í samræmi við þróun réttarframkvæmdar.28 

Lögskýringargögn hafa oftar en ekki að geyma upplýsingar um markmið löggjafans með 

slíkum breytingum. Í frumvarpi með breytingalögum nr. 32/2001 kemur fram að nauðsynlegt 

sé að hækka refsimörkin svo dómstólar hafi svigrúm til þess að dæma þyngri refsingar ef 

reyna skyldi á enn alvarlegri brot en komið hafa til kasta dómstóla. Til að gæta samræmis 

innan refsilaganna var lagt til að refsingar yrðu hækkaðar úr 10 ára fangelsi upp í 12 ár. 

Jafnframt kom fram að löggjafinn tæki undir það refsimat sem dómstólar hefðu beitt og að 

með breytingunum væri lögð sérstök áhersla á alvarleika þessara brota. Hins vegar var ætlun 

löggjafans með breytingunum ekki að þyngja refsingar heldur að veita dómstólum víðtækara 

svigrúm til að dæma refsingar sem að þeirra mati væru hæfilegar.29      

                                                 
27 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 3161. 
28 Jónatan  Þórmundsson:  „Rökstuðningur  refsiákvörðunar“,  bls.  27. 
29 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 1770-1771. 
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2.5 Krafa samfélagsins um þyngri refsingar 

Samkvæmt viðhorfskönnunum hefur það verið álit almennings síðustu áratugi að neysla 

fíkniefna sé stærsta afbrotavandamálið hér á landi. 30  Í viðhorfskönnun sem Helgi 

Gunnlaugsson afbrotafræðingur gerði í samvinnu við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 

árin 1989 og 1994 komu skýrt fram áhyggjur Íslendinga af fíkniefnum og fíkniefnaneyslu. 

Árið 1989 töldu um 40% svarenda að fíkniefni væru alvarlegasta vandamál afbrota á Íslandi 

og árið 1994 hafði um það bil þriðjungur svarenda þá skoðun.31 Viðhorf almennings var að 

dæmdar refsingar fyrir fíkniefnabrot væru of vægar og ætla má að dómarar hafi fundið fyrir 

auknum þrýstingi frá samfélaginu til þess að þyngja refsingar, enda þyngdust refsingar í 

brotaflokknum verulega á hlutfallslega stuttum tíma. Nú virðast viðhorf almennings hins 

vegar hafa breyst nokkuð en samkvæmt könnun lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, frá árinu 

2013, töldu eingöngu 16,8% svarenda að fíkniefni væru alvarlegasta vandamálið í sínu hverfi 

(sjá nánar í kafla 5.6).32     

Við lagasetningu er rétt og eðlilegt að löggjafinn taki mið af vilja almennings enda 

hlutverk löggjafans að sjá til þess að skoðanir og vilji meiri hluta almennings endurspeglist í 

löggjöfinni. Þegar löggjafinn hefur sett refsiákvæði er það hlutverk dómstóla að beita 

refsiákvæðinu, í þeim tilvikum sem það á við. Dómstólar hafa þó fleiri sjónarmið til 

hliðsjónar við ákvörðun refsingar en bara refsiákvæðin sjálf og er það mismunandi eftir 

atvikum og aðstæðum hverju sinni hvaða sjónarmið koma til skoðunar. Almennt er þó litið 

svo á að réttarvitund almennings teljist ekki vera sjónarmið sem dómstólar skulu líta til við 

ákvörðun refsingar. Með því er átt við að dómarar ættu ekki taka tillit til 

þjóðfélagsumræðunnar á hverjum tíma við mat á því hvaða refsingu skuli beita. Réttarvitund 

almennings er óáþreifanlegt og ónákvæmt viðmið og oftar en ekki mótuð af 

tilfinningaþrungnum umræðum um afbrot og afbrotamenn.33 Ekki er heldur ástæða til þess að 

taka mið af réttarvitund almennings sem mæld er í viðhorfskönnunum sökum þess að slíkar 

kannanir gefa oftar en ekki yfirborðskennda mynd af afstöðu borgaranna. Þær draga fram 

ónákvæma mynd af tilfinningum borgaranna til refsidóma og taka ekki mið af þekkingu þeirra 

á dómskerfinu. Svar borgaranna um að refsingar í tilteknum málaflokki séu of vægar er því 

mjög ónákvæmt sjónarmið við ákvörðun refsingar þar sem svarið endurspeglar oftar en ekki 

                                                 
30 Helgi Gunnlaugsson: „Fíkniefni,  íslenskt samfélag og nýir kostir  í  stefnumótun“,  bls.  399-401.  
31 Helgi   Gunnlaugsson:   „Viðhorf   Íslendinga   til   afbrota“,   bls.   109-110.   Helgi   Gunnlaugsson:   „Afbrot   og  
Íslendingar“,  bls.  189-190.  
32 Þolendakönnun 2013. Reynsla landsmanna af afbrotum og viðhorfi til lögreglu, bls. 15. 
33  Róbert   R.   Spanó:   „Um   refsiákvarðanir   og   réttarvitund   almennings“,   bls.   22.   Jónatan   Þórmundsson:  
„Rökstuðningur  refsiákvörðunar“,  bls.  26. 
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vanþóknun borgaranna á brotunum og vilja til þess að eitthvað sé gert til að rétta hlut 

brotaþola, en tekur ekki mið af öllum þeim sjónarmiðum sem dómarar líta til við ákvörðun 

refsingar.34   

                                                 
34 Helgi  Gunnlaugsson:  „Eru  dómstólar  mildari  en  almenningur?“,  bls.  269. 
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3 Núgildandi löggjöf 

3.1 Inngangur 

Fíkniefnalöggjöf Íslands er í lögum um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 og 173. gr. a) alm. hgl. 

nr. 19/1940. Jafnframt hefur ráðherra sett reglugerð nr. 233/2001 sem mælir fyrir um nánari 

framkvæmd fíkniefnalöggjafarinnar. Reglugerðin á stoð í lögum um ávana- og fíkniefni, sbr. 

2. gr. laganna, og í 12. gr. lyfjalaga nr. 93/1994.  

Í þessum kafla verður fjallað um fíkniefnalöggjöfina og helstu atriði er varða hana, s.s. 

tilurð laganna, ákvæðin, bönnuð efni, refsimörk o.fl. Áður en löggjöfin verður tekin til 

umfjöllunar verður gerð grein fyrir helstu hugtökum og skilgreiningum sem notuð eru í 

umræðunni um fíkniefni.      

3.1.1 Skilgreiningar helstu hugtaka 

Ýmis hugtök eru notuð í umræðunni um ávana- og fíkniefni og skilgreiningar hugtakanna geta 

verið mismunandi eftir fræðasviði. Hugtökin sem koma gjarnan fyrir í fíkniefnaumræðunni 

eru annars vegar ávani, ávanalyf og ávanaefni og hins vegar fíkn, fíknilyf og fíkniefni Nú 

verður farið yfir skilgreiningar á þessum hugtökum og er um að ræða skilgreiningar á sviði 

lyfjafræði, á sviði fræðslu og forvarna og á sviði lögfræði. 

Þorkell Jóhannesson læknir og sérfræðingur í lyfjafræði og eiturefnafræði hefur skilgreint 

hugtökin ávanaefni og fíkniefni. Samkvæmt skilgreiningu Þorkels á hugtakinu ávanaefni þá 

eru það hvers kyns efni sem verka þannig á miðtaugakerfið að menn geti með áframhaldandi 

töku þeirra vanist á að nota þau í óhófi þannig að heilsu þeirra sé stefnt í hættu. Ef um lyf er 

að ræða kallast þau ávanalyf. Mörg ávanaefni og ávanalyf geta valdið sjúklegri fíkn við 

langvarandi töku. Í þessari sjúklegu fíkn felst að allt líf og starf einstaklingsins fer að snúast 

um efnið og það eina sem skiptir hann máli er að afla sér efnisins. Fíkn er því eins konar 

hástig ávanans. Á ávanastigi hafa menn nokkra stjórn á neyslunni en eru þó farnir að stefna 

heilsu sinni og félagslegu umhverfi í hættu. Þegar ávaninn verður að fíkn er neyslan kominn 

úr böndunum og orðin sjúkleg.35 

                                                 
35 Þorkell Jóhannesson: Ávana- og fíknilyf og efni, bls. 1-2. Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson: Fíkniefni 
og forvarnir handbók fyrir heimili og skóla, bls. 28. 
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Í ritinu Fíkniefni og forvarnir er ávani skilgreindur sem „ávanabinding, óhófleg löngun í 

ávana- og  eða  fíkniefni“  en þar segir jafnframt að ávani sé nokkurs konar forstig fíknar.36 Fíkn 

er í ritinu skilgreind sem „ávanabinding, fíkniávani; sjúkleg löngun í vímugjafa; einkennist af 

ákafri og oft vaxandi löngun í tiltekið efni samfara sterkri ónotakennd ef efnið fæst ekki. 

Segja má að fíkn sé einhvers konar hástig ávana“.37 Í ritinu er stuðst við framangreinda 

skilgreiningu Þorkels Jóhannessonar á hugtakinu ávanaefni. Samkvæmt skilgreiningu ritsins á 

hugtakinu fíkniefni þá nær hugtakið til allra ávana- og fíkniefna, jafnt ólöglegra sem löglegra, 

s.s. áfengis, tóbaks, hass, amfetamíns, heróíns, kókaíns, LSD o.fl.38  

Samkvæmt lögfræðiorðabók eru ávana- og fíkniefni „þau efni sem valda ávana og fíkn og 

breyta starfsemi miðtaugakerfisins þannig að skynjun mannsins á umhverfi og viðbrögð við 

því breytast“. 39  Fíkn er skilgreind sem áköf og sjúkleg löngun, fýsn; uppspretta margra 

afbrota.40 Hugtakið ávani er ekki skilgreint í orðabókinni. Fíkniefnabrot eru skilgreind sem 

brot á lögum nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni og 173. gr. a) alm. hgl.41  

Í ritgerð þessari verður stuðst við þær skilgreiningar sem er að finna í lögum um ávana- og 

fíkniefni, lögskýringargögnum með þeim sem og reglugerðum settum með stoð í lögunum. 

Ekki er að finna skilgreiningu á hugtökunum ávani og fíkn í lögum um ávana- og fíkniefni, 

greinargerð með frumvarpi til laganna né í reglugerð. Í lögum um ávana- og fíkniefni og í 

greinargerð með frumvarpi til laganna er heldur ekki að finna fræðilega skilgreiningu á 

hugtökunum ávana- og fíkniefni heldur teljast þau efni, sem talin eru upp í 6. gr. laganna, sem 

ávana- og fíkniefni, auk þeirra efna sem ráðherra hefur í reglugerð mælt fyrir um að skuli falla 

undir lögin. Í reglugerð nr. 233/2001 um ávana- og fíkniefni má þó finna nánari útlistun á 

hugtökunum ávana- og fíkniefni og ávana- og fíknilyf og samkvæmt reglugerðinni fellur 

eftirfarandi undir hugtökin: 

1. Efni sem eru skráð á listum I-IV í alþjóðasamningi um ávana- og fíkniefni 1961 með 

síðari breytingum. 

2. Efni sem eru skráð á listum I-IV í alþjóðasamningi um ávana- og fíkniefni 1971 ásamt 

viðaukum.  

                                                 
36 Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson: Fíkniefni og forvarnir handbók fyrir heimili og skóla, bls. 294-
295. 
37 Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson: Fíkniefni og forvarnir handbók fyrir heimili og skóla, bls. 294-
295. 
38 Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson: Fíkniefni og forvarnir handbók fyrir heimili og skóla, bls. 294-
295. 
39 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 48.  
40 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 124. 
41 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 124. 
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3. Efni sem nota má við ólöglega ræktun, framleiðslu eða tilbúning ávana- og fíkniefna 

og annarra eftirlitsskyldra efna og skráð eru í listum I-II í alþjóðasamningi gegn 

ólöglegri verslun með ávana- og fíkniefni 1988.  

4. Ennfremur sölt, esta, amíð, peptíð og hvers konar afleiður (afbrigði) efnanna sem 

tilgreind eru í fylgiskjölum I og II með reglugerðinni, þar með taldar afleiður, sem eru 

frábrugðnar upprunalega efninu (viðmiðunarefninu) að því er varðar staðsetningu 

efnahóps eða efnahópa á kolefni, köfnunarefni, súrefni og/eða brennisteini.  

5. Lyfjaform áðurgreindra efnasambanda, t.d. töflur, hylki, stungulyf svo og önnur lyf og 

efni sem misnota má á svipaðan hátt og hafa skaðleg áhrif á heilsu manna.  

6. Hugtakið ávana- og fíkniefni tekur einnig til ávana- og fíknilyfja. Ávana- og fíknilyf 

eru þau lyf sem ætla má að geti haft skaðleg áhrif vegna fíkni- eða ávanahættu, enda 

geti þau vegna eiginleika sinna valdið því að notandi þeirra verði háður þeim vegna 

vanabindingar eða líkamlegrar fíknar.42  

3.2 Lög um ávana- og fíkniefni 

3.2.1 Tilurð laganna 

Frumvarp til laga um ávana- og fíkniefni var lagt fram á Alþingi árið 1973 en líkt og áður 

sagði tóku lögin við af eldri lögum nr. 77/1970. Eldri lögin voru samansett af ópíumlögunum 

nr. 14/1923 ásamt tvenns konar breytingum frá 1968 og 1970. Í greinargerð með frumvarpi til 

laga um ávana- og fíkniefni kom fram að eldri lögin væru brotakennd þar sem breytingalögin 

féllu illa að stofnlögunum og ýmsir vankantar væru á löggjöfinni sem nauðsynlegt þætti að 

ráða bót á. Í ljósi þess var ákveðið að ráðast í endurskoðun á fíkniefnalöggjöfinni og semja ný 

heildarlög um ávana- og fíkniefni.43  

Frumvarp til ávana- og fíkniefnalaga var samið á vegum heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins í samráði við dóms- og kirkjumálaráðuneytið og 

hegningarlaganefnd. Tilefni frumvarpsins var væntanleg aðild Íslands að alþjóðasamningi um 

ávana- og fíkniefni frá 1961 og alþjóðasamningi um skynvilluefni frá 1971. Með frumvarpinu 

var stefnt að aðild Íslands að sáttmálunum og þegar frumvarpið var samið höfðu þegar verið 

gerðar ýmsar ráðstafanir af hálfu löggjafans og framkvæmdarvaldsins í samræmi við 

                                                 
42 Hugtakið fíkniefni verður í ritgerð þessari notað til jafns yfir öll þau efni sem falla undir lög um ávana- og 
fíkniefni.   
43 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1851. 
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alþjóðasamninginn frá 1961 og ráðstafanirnar gengu að vissu leyti lengra en hann gerir ráð 

fyrir.44  

3.2.2 Bönnuð efni 

Í 2. gr. sbr. 6. gr. laga um ávana- og fíkniefni eru tilgreind þau fíkniefni sem eru bönnuð 

samkvæmt lögunum. Ráðherra hefur auk þess heimild til þess að mæla fyrir í reglugerð um að 

fleiri efni skuli einnig falla undir lögin, sbr. 3. gr. laga um ávana- og fíkniefni. Um er að ræða 

svipaða framkvæmd og var tekin upp með breytingalögum frá 1968 og 1970. Þó ber að geta 

þess að í 1. - 3. gr. gömlu laganna voru ópíum, ópíumleifar og afgangar, svo og morfín, 

kókaín og heróín sérstaklega tilgreind. Í lögunum frá 1974 eru þau efni sem eru bönnuð ekki 

tilgreind tæmandi. Almennt er talið varhugavert að háttsemi sem lögð er refsing við í lögum 

sé ekki tilgreind nákvæmlega í refsiákvæði heldur velti að einhverju leyti á ákvörðunum 

framkvæmdavaldsins. Öðru máli gegnir þó um fíkniefnalöggjöfina enda um að ræða réttarsvið 

sem sætir sífelldum breytingum og því ómögulegt að hafa tæmandi talningu í lagatextanum á 

þeim efnum og lyfjum sem eru bönnuð. Örar breytingar verða á sviðinu og gert er ráð fyrir 

því á alþjóðavettvangi að til reglulegrar endurskoðunar skuli koma varðandi tilgreiningu á 

þeim ávana- og fíkniefnum eða lyfjum sem undir alþjóðasamninga skulu falla. Tekin var sú 

ákvörðun við gerð lagafrumvarpsins að fara sömu leið og á hinum Norðurlöndunum og veita 

ráðherra svigrúm til þess að fella fleiri efni undir lögin með reglugerð og leyfa 

fíkniefnalöggjöfinni þannig að fylgja tíðarandanum.45  

Samkvæmt 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni er varsla og meðferð þeirra fíkniefna sem 

talin eru upp í 6. gr. laganna óheimil hér á landi. Í 6. gr. laganna er að finna upptalningu á 

þeim efnum sem falla undir 1. mgr. 2. gr. laganna. Um er að ræða efnafræðileg heiti 

efnanna.46 Í 2. mgr. 2. gr. kemur fram að ráðherra sé heimilt að kveða á um í reglugerð að 

varsla og meðferð annarra fíkniefna, sem talin eru sérstaklega hættuleg samkvæmt 

alþjóðasamningum, sé á sama hátt óheimil á íslensku forráðasvæði. Í 3. mgr. 2. gr. er að finna 

                                                 
44 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1850. 
45 Alþt. 1973-1974 A-deild, bls. 1853. 
46  1-Fenyl-2-butylamine, 4-metylaminorex, 4-MTA, A1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl acetat, Acetorphine, 
Acetylmeskaline, Allobarbital, Brallobarbital, Brolamfetamine, Brotizolam, Brom-STP, Butobarbital, 
Cannabis (Kannabis, Marihuana, Hass), Cannabis harpix, Carfentanil, Cathinone, Chlorali hydras, 
Chloralodolum, Clomethiazolum, Cocainum, Desornorphinum, DET, Dexamfetamine, DMA, DMHP, 
DMT, DOET, Enhexymalum, Eticyclideine, Etilamfetamine, Etorphine, Fenetylline, GHB, Heptamalum, 
Heroin, Hexapropymatum, Hydroxyamfetamine, Hydroxytetrahydrokannabinolar, Ibogain, Kat, 
Levonantradol, Lysergide, MDA, MDE, MDMA, Mescaline, Methamfetamine, Methandriolum, 
Methaqualone, Methcathinone, Methylpentynolum, Metohexital, Metylmeskaline, MMDA, Modafinil, 
Nabilon, N-ethyl MDA, N-hydroxyamfetamine, Parahexyl, PHP, PCPY, PMA, Propylhexedrinum, 
Psilocybinum, Psilocine, Pyrityldion, STP, DOM, TCP, TMA, Tybamatum, Vinylbital. 
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undantekningu frá 1. og 2. mgr. en þar er kveðið svo á að Lyfjastofnun megi veita undanþágu 

frá ákvæðum 1. og 2. mgr. þegar sérstaklega stendur á. Undanþágurnar eru þó afturtækar. 

Ráðherra er heimilt að setja með reglugerð viðbótarskilyrði og takmarkanir á veitingu 

undanþága og mæla fyrir um önnur atriði er varða framkvæmd ákvæðisins.  

Samkvæmt 3. gr. laganna hefur ráðherra heimild til þess að ákveða í reglugerð að efni sem 

falla ekki undir 2. gr., en geta verið hættuleg vegna eiginleika sinna sem ávana- og fíkniefni 

og eru skráð sem slík í alþjóðasamningum, megi eingöngu nota hérlendis í læknisfræðilegum 

og vísindalegum tilgangi. Sama á við um efni sem vísindalegar rannsóknir benda til að gætu 

haft slíka hættu í för með sér. Ákvæðum 2. og 3. gr. verður jafnframt beitt eftir því sem við á 

um efni sem hægt er að vinna úr eða breyta í fíkniefni, sbr. 4. gr. laganna. Sama gildir um sölt, 

esta, peptíð og hvers konar afleiður efna, þar með taldar afleiður sem eru frábrugðnar 

upprunalega efninu að því er varðar staðsetningu efnahóps eða efnahópa á kolefni, 

köfnunarefni, súrefni og/eða brennisteini.  

Í reglugerð nr. 233/2001 með síðari breytingum er kveðið á um að ákveðin lyf séu 

eftirritunarskyld. Ávana- og fíknilyf flokkast sem eftirritunarskyld ef þau, vegna eiginleika 

sinna, geta haft í för með sér aukna hættu á misnotkun. Um fá lyf er að ræða en það eru 

einkum mjög sterk verkjalyf auk örvandi lyfja, t.d. amfetamín og ritalin, sem eru 

eftirritunarskyld. Auk þess geta sum verkjalyf orðið eftirritunarskyld ef þau eru skrifuð út í 

miklu magni. Efnin sem eru eftirritunarskyld eru nánar tilgreind á fylgiskjali með 

reglugerðinni. Það   sem   átt   er   við   með   orðunum   „eftirritunarskyld“   er   að   um   lyfin   gilda  

sérstakar reglur er varða ávísun þeirra, afgreiðslu, móttöku og skráningu upplýsinga, sbr. 

reglugerð nr. 111/2001 um ávísun lyfja og gerð lyfseðla og reglugerð nr. 91/2001 um 

afgreiðslu lyfseðla, áritun og afhendingu lyfja. Eftirritunarskyld lyf eru nánast á bannlista í 

fangelsum landsins og öðrum ámóta stofnunum.47 

Athygli skal vakin á því að vefaukandi sterar falla hvorki undir lög um ávana- og fíkniefni 

né hegningarlög. Samkvæmt núgildandi lögum er innflutningur og varsla stera brot á 

lyfjalögum og tollalögum og fellur því ekki undir fíkniefnalöggjöfina. Innflutningur, varsla og 

sala á sterum varðar því allt að tveggja ára fangelsi. Formaður lyfjaráðs ÍSÍ hefur tjáð sig í 

fjölmiðlum um refsingar vegna ólögmæts innflutnings, vörslu og notkunar á vefaukandi 

sterum. Hann telur að samræma þurfi refsimörk vegna fíkniefnabrota annars vegar og brota er 

varða ólögmæta meðferð á vefaukandi sterum hins vegar.48 Í Danmörku er í gildi lagabálkur, 

                                                 
47 Matthías  Halldórsson:  „Eftirritunarskyld  lyf  “,  http://www.landlæknir.is (skoðað 4. ágúst 2015). 
48 „Vill sama refsiramma  fyrir  stera  og  fíkniefni“, http://www.visir.is (skoðað 9. júlí 2015).  
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lov om forbud mod visse dopingmidler nr. 232 frá 1999, sem kveður á um bann við 

framleiðslu, innflutningi, útflutningi, sölu, afhendingu, dreifingu og vörslu á vefaukandi 

sterum og öðrum sams konar efnum sem falla undir lögin. Brot gegn lögunum varða allt að 

tveggja ára fangelsi. Í dönsku hegningarlögunum er ákvæði í 191. gr. a) sem kveður á um að 

stórfelld brot á lögunum, þ.e. lov om forbud mod visse dopingmidler, geti varðað allt að sex 

ára fangelsi. Lagaákvæðin í Danmörku hvað þessi brot varðar eru því fremur ólík þeim 

íslensku og varðar innflutningur á sterum mun þyngri refsingum en sömu brot hér á landi. 

Vinna er hafin í velferðarráðuneytinu sem miðar að því að gera breytingar á lögum er varða 

vefaukandi stera og stefnt er að því að hefja vinnu við gerð frumvarps til sérlaga um 

vefaukandi stera á næstu misserum.49 Þessar breytingar á viðhorfi yfirvalda til vefaukandi 

stera má einnig sjá í stefnu velferðarráðuneytisins í áfengis- og vímuvörnum en þar eru sterar 

flokkaðir með vímugjöfum.50 

3.2.3 Verknaðaraðferðir 

Í lögum um ávana- og fíkniefni er að finna tæmandi talningu á verknaðaraðferðum, við 

framningu fíkniefnabrota, sem heyra undir lögin, sbr. 4. mgr. 2. gr. Markmið ákvæðisins er að 

ná yfir allar mögulegar verknaðaraðferðir en þó ber að taka fram að neysla er ekki nefnd í 

ákvæðinu (sjá nánar í kafla 6.2.1). Verknaðaraðferðirnar sem taldar eru upp í ákvæðinu eru 

innflutningur, útflutningur, sala, kaup, skipti, afhending, móttaka, framleiðsla, tilbúningur og 

varsla efna. 

Í 1. mgr. 4. gr. a) er kveðið á um að tæki, hlutir og efni sem hægt er að nota við ólögmæta 

ræktun, framleiðslu eða tilbúning ávana- og fíkniefna séu bönnuð. Verknaðaraðferðir 

ákvæðisins eru inn- og útflutningur, sala, kaup skipti, afhending, móttaka, framleiðsla og 

varsla tækja, hluta eða efna til notkunar við ólöglega ræktun, framleiðslu eða tilbúning ávana- 

og fíkniefna. Ráðherra hefur heimild til þess að kveða nánar á um í reglugerð að efni sem 

sérstaklega mikil hætta er talin stafa af, samkvæmt alþjóðasamningum, skuli falla undir 1. 

mgr.  

Við gerð frumvarps til laganna var ákveðið að setja nýmæli í 5. gr. þeirra, þ.e. tilraunar- 

og hlutdeildarákvæði. Ákvæðið var upphaflega staðsett í 4. mgr. 5. gr. laganna en er nú í 5. 

mgr. 5. gr. Þar kemur fram að tilraun og hlutdeild í brotum á lögunum sé refsiverð, eftir því 

sem segir í 3. kafla alm. hgl. um tilraun og hlutdeild. Í greinargerð með frumvarpi að ávana- 

                                                 
49  Áslaug Einarsdóttir, lögfræðingur hjá velferðarráðuneytinu á skrifstofu gæða og forvarna (munnleg 
heimild, 20. júlí 2015). 
50 Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020, bls. 3. 
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og fíkniefnalögum kemur fram að Hæstiréttur hafi þegar refsað fyrir tilraun til brots á eldri 

fíkniefnalögum nr. 77/1970 þrátt fyrir að tilraunaákvæði hafi ekki verið að finna í þeim 

lögum, sbr. Hrd. 1972, bls. 345.  

Hrd. 1972, bls. 345. Á var handtekinn fyrir innflutning á efni og var talið að efnið væri LSD. 
Ekki tókst að sanna að um LSD væri að ræða en hins vegar þótti sannað að Á taldi efnið vera 
LSD þegar hann flutti það til landsins, bauð það til sölu og seldi. Hann var því sakfelldur fyrir 
tilraun til fíkniefnabrots og brot hans talið varða við 1. og 5. gr. sbr. 4. gr. laga nr. 77/1970, 1. 
gr. reglugerðar nr. 257/1969, sbr. 20. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 með lögjöfnun. Á 
var dæmdur í fjögurra mánaða skilorðsbundið fangelsi.  

Þrátt fyrir að hægt væri að fara framvegis sömu leið og farin var í þessum dómi, þ.e. að 

beita lögjöfnun frá alm. hgl., var talið sjálfsagt að hafa ótvírætt ákvæði um tilraun í lögum um 

ávana- og fíkniefni sem tekur af allan vafa. 51 Ákvæðinu hefur verið beitt í framkvæmd t.a.m. í 

Hæstaréttardómi frá 2010 en þar var bæði refsað fyrir fullframið brot á lögunum og fyrir 

tilraunarbrot en jafnframt var um samverknað að ræða.    

Hrd. 16. september 2010 (284/2010). B, I og S voru sakfelldir fyrir brot á lögum um ávana- og 
fíkniefni nr. 65/1974 með því að hafa í sölu- og dreifingarskyni ræktað 16 kannabisplöntur á 
bóndabæ. Þeir voru einnig sakfelldir fyrir tilraun til stórfellds brots á lögunum með því að setja 
upp ræktunarstöð fyrir allt að 600 kannabisplöntur á bænum. Talið var sannað að B hafi 
skipulagt starfsemina og lagt fé til hennar. Talið var að S og I, sem unnu að því að setja upp 
ræktunarstöðina, hafi átt að vera ljós tilgangur starfseminnar og tóku þeir því þátt í henni með 
fullri vitund og vilja. Talið var að um samverknað allra ákærðu væri að ræða og engu skipti þótt 
I hafi einn viðurkennt að hafa komið með á bæinn kannabisplönturnar sem ákært var fyrir, enda 
var það ætlan allra ákærðu að flytja slíkar plöntur á staðinn og rækta þær þar. Við ákvörðun 
refsingar var litið til þess að brotið sem þeir gerðu tilraun til að fremja varðaði verulega 
almannahagsmuni og þeir unnu það í félagi. I  var gert að sæta fangelsi í fjóra mánuði, S í fimm 
mánuði og B í sex mánuði. 

3.2.4 Viðurlög 

Fyrir brot á lögum um ávana- og fíkniefni má dæma allt að sex ára fangelsi, sbr. 5. gr. 

laganna, en brot á lögunum sjálfum, reglugerðum og öðrum fyrirmælum settum samkvæmt 

þeim, varða sektum eða fangelsi í allt að sex ár. Sömu refsingu skal sá sæta sem fær eða 

reynir að fá leyfi samkvæmt lögunum með því að veita rangar eða villandi upplýsingar eða 

með því að fela í sviksamlegum tilgangi atriði sem máli skipta eða brýtur skilyrði fyrir veittu 

leyfi. Sá sem gefur rangar skriflegar upplýsingar um nafn sitt, heimilisfang eða stöðu sína, 

þegar hann óskar eftir lyfseðli eða ávísun á þau lyf eða efni sem getið er í 3. og 4. gr. laganna 

                                                 
51 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1854. 
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skal einnig sæta sömu refsingu. Heimilt er að refsa fyrir brot gegn lögunum hvort sem þau eru 

framin af ásetningi eða gáleysi, sbr. 4. mgr. 5. gr.   

Þegar ávana- og fíkniefnalögin voru sett var refsihámark laganna tveggja ára fangelsi. 

Með lögum nr. 13/1985 var refsihámark ávana- og fíkniefnalaga hækkað úr tveggja ára 

fangelsi upp í sex ár og var það talið nauðsynlegt sökum þess að upp hafði komið tilvik þar 

sem refsiramminn var nýttur til fulls, sbr. Hrd. 1982, bls. 281.  

Hrd. 1982, bls. 281. B var sakfelldur fyrir innflutning og dreifingu á miklu magni af kannabis í 
mörg aðskilin skipti og var refsing ákvörðuð tveggja ára fangelsi auk sektar.  

Auk þess var talið nauðsynlegt að hækka refsingar fyrir brot á lögunum þar sem í 

ákveðnum tilvikum gætu dómstólar þurft að dæma í þyngra fangelsi en tvö ár sökum þess 

hversu alvarleg þessi brot geta verið (sjá nánar í kafla 2.3.2).52   

Með lögum nr. 49/1993 kom nýtt efnisatriði í 2. mgr. 5. gr. laganna. Þar segir að refsingu 

skv. 1. mgr. ákvæðisins skuli þeir sæta sem af ásetningi taka við eða afla sér eða öðrum 

ávinnings af broti gegn lögunum. Sama refsing liggur við því að geyma eða flytja slíkan 

ávinning, aðstoða við afhendingu hans eða stuðla á annan sambærilegan hátt að því að tryggja 

öðrum ávinning af slíku broti.53  Í 2. mgr. 5. gr. kemur jafnframt fram að meðferð ávinnings af 

brotum á lögunum sé refsiverð, skv. 264. gr. alm. hgl.  

Heimild er í lögunum til þess að gera upptæk ólögmæt efni sem og andvirði af ólögmætri 

sölu efnanna, sbr. 6. og 7. mgr. 5. gr. laganna. Eignaupptaka telst ekki vera eiginleg refsing 

heldur refsikennd viðurlög. Heimilt er að gera efni þau er lögin taka til og aflað hefur verið á 

ólögmætan hátt upptæk sem og þau efni sem eru á annan hátt í ólögmætri vörslu. Auk þess 

skal gera upptækt til ríkissjóðs andvirði ólögmætrar sölu efna sem lögin taka til. Það sama 

gildir um ávinning af öðrum brotum á lögunum, fjárhæð sem svarar til slíks ávinnings og 

muni sem eru keyptir fyrir ávinning. Ef ekki er möguleiki á því að færa fullar sönnur á 

fjárhæð ávinnings er dómara heimilt að áætla fjárhæð hans. Auk þess er heimilt að gera 

upptæka hvers konar muni sem notaðir hafa verið eða ætlaðir eru til ólögmætrar meðferðar 

efna sem lögin taka til.  

                                                 
52 Alþt. 1984-1985, A-deild, bls. 2285.   
53 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1854. 
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3.3  Almenn hegningarlög 

3.3.1 Tilurð ákvæðis um ávana- og fíkniefni í almennum hegningarlögum 

Frumvarp til breytinga á hegningarlögum var samið af sömu aðilum og sömdu frumvarp til 

laga um ávana- og fíkniefni, þ.e. hegningalaganefnd í samráði við dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. Frumvarpið stóð í nánum 

tengslum við frumvarp til laga um ávana- og fíkniefni og voru þau flutt samhliða á Alþingi.  

Með frumvarpinu var stefnt að því að lögfesta í hegningarlögum refsiákvæði sem fæli í sér að 

meiri háttar brot á ákvæðum laga um ávana- og fíkniefni varði við hegningarlög. Með þessari 

breytingu er það viðhorf áréttað að a.m.k. sérstaklega saknæm brot á lögunum séu mjög 

alvarleg. Þessi skipan mála á sér fyrirmynd frá Norðurlöndunum en í frumvarpi til laga um 

ávana- og fíkniefni kemur fram að í nágrannalöndum hafi verið lögfest refsiákvæði í 

hegningarlögum um vörslu og ýmiss konar meðferð á fíkniefnum.54 Ákvæði 173. gr. a) alm. 

hgl. er svohljóðandi: 

Hver, sem andstætt ákvæðum laga um ávana- og fíkniefni lætur mörgum mönnum í té ávana- og 
fíkniefni eða afhendir þau gegn verulegu gjaldi eða á annan sérstaklega saknæman hátt, skal 
sæta fangelsi allt að 12 árum 

Í greinargerð með frumvarpi til breytinga á hegningarlögum nr. 64/1974 kemur fram að 

brot gegn 173. gr. a) teljist almennt séð fela í sér almannahættu og því var lagt til að ákvæðinu 

yrði skipað í XVIII. kafla laganna en þar er að finna brot sem hafa í för með sér 

almannahættu. Ákvæðið hefur verið staðsett í kaflanum allar götur síðan.55  

3.3.2 Skilin milli laga um ávana- og fíkniefni og 173. gr. a) alm. hgl. 

Í lögum um ávana- og fíkniefni eru efnisleg fyrirmæli sem leggja bann við vörslum og ýmiss 

konar meðferð á ávana- og fíkniefnum og þar má einnig finna ákvæði um refsingu og önnur 

viðurlög við brotum. Í almennum hegningarlögum er að finna ákvæði um refsingu fyrir 

stórfelld brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni og eru refsimörkin þar hærri en samkvæmt 

fyrrgreindum lögum.56 Mörkin á milli laga um ávana- og fíkniefni og 173. gr. a) alm. hgl. 

grundvallast á dómvenjuhelguðu mati og atvikum og aðstæðum hverju sinni og ekki eru til 

neinar afmarkaðar reglur um það hvenær brot fellur undir lög um ávana- og fíkniefni og 

                                                 
54 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1851. 
55 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1759. 
56 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1759-1760. Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1851. 
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hvenær brot telst vera stórfellt fíkniefnabrot sem fellur undir hegningarlög. Hins vegar eru 

ákveðin atriði sem dómarar líta til við mat á því hvort brot teljist vera stórfellt og af 

dómaframkvæmd má ráða að gjarnan er það magn og styrkleiki efna sem hefur helst áhrif á 

það til hvaða refsiákvæðis brot er heimfært. Jafnframt er að finna þrjú skilyrði í 173. gr. a) 

alm. hgl. og þarf a.m.k. eitt þeirra að vera uppfyllt til þess að brot geti fallið undir ákvæðið og 

flokkast sem stórfellt fíkniefnabrot. Skilyrðin eru eftirfarandi:  

1. Að brotamaður láti mörgum mönnum efni í té. 

2. Að efnin séu afhent gegn verulegu gjaldi. 

3. Að brot sé framið á annan sérstaklega saknæman hátt. 

Dómstólar meta í hverju máli fyrir sig hvort brot sé stórfellt og hvort skilyrðin eigi við í 

málinu. Í greinargerð með frumvarpi til breytinga á hegningarlögum nr. 64/1974 er að finna 

vísbendingar um það hvernig túlka skal framangreind skilyrði. Í frumvarpinu kemur fram að 

með orðunum „mörgum  mönnum“   sé átt við nokkurn hóp manna og oftast nær ótiltekinn 

hóp.57 Texti greinargerðarinnar er nokkuð skýr hvað þetta varðar og dómstólar hafa ekki lagst 

í mikla túlkun á orðunum. Í dómaframkvæmd hefur skilyrðið talist uppfyllt þegar efni eru 

afhent ótilteknum hópi fólks og vanalega er um að ræða afhendingu í söluskyni, sbr. 

neðangreinda frá 1982 og 2015. Í síðarnefnda dóminum var skilyrðið túlkað fremur rúmt en 

það var talið uppfyllt þegar ákærði afhenti efni sem hann framleiddi til milliliðs vitandi að 

hann myndi selja efnin áfram til fjölda manna og var sú háttsemi milliliðsins lögð að jöfnu við 

háttsemi ákærða. 

Hrd. 1982, bls. 281. B var sakaður um að hafa orðið sér úti um ávana- og fíkniefni, flutt þau til 
landsins og selt mörgum mönnum, oft með drjúgum hagnaði og iðulega neytt sjálfur hluta 
þeirra. Háttsemi hans þótti varða við 173. gr. a) alm. hgl. „vegna hins umtalsverða magns 
ofangreindra fíkniefna og sölu þeirra að miklu leyti til margra manna gegn verulegu fégjaldi 
[...]“.  

 
Hrd. 5. febrúar 2015 (52/2014). Á var „sakfelldur fyrir að hafa í fórum sínum, í sölu- og 
dreifingarskyni, rúmlega átta kíló af nokkuð sterku marijúana, rúmlega eitt og hálft kíló af 
kannabislaufum og verið með 169 kannabisplöntur í ræktun“. Hafði hann stundað þessa 
starfsemi í að minnsta kosti rúmt ár  þegar  hann  var  handtekinn.  „Ákærði framleiddi mikið magn 
fíkniefna, hann seldi það til milliliðs, sem ákærða mátti vera fullljóst að seldi efni áfram til 
ótiltekins hóps fólks, sem öldungis má jafna við að ákærði hafi selt sjálfur til fjölda manna, og 
ákærði hafði mikinn ávinning af. Uppfyllir háttsemi ákærða skilyrði 173. gr. a) almennra 
hegningarlaga og er brot hans réttilega heimfært til refsiákvæðis og verður ákærði sakfelldur 
fyrir hana.“ 

                                                 
57 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1851. 
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Í greinargerðinni er dómstólum eftirlátið svigrúm til mats við að skýra orðin „verulegt 

gjald“, en orðalag þetta er tekið inn í ákvæðið að norrænni fyrirmynd.58 Dómstólar hafa ekki 

tekið skýra afstöðu til þess hvað telst vera verulegt gjald og er það metið hverju sinni. Af 

dómaframkvæmd þó má ráða að það virðist fullnægja skilyrðinu um verulegt gjald að 

brotamaður stundi fíkniefnaviðskipti og hafi af þeim tekjur. Ekki hefur myndast nein ákveðin 

venja um það hversu hátt gjald fyrir ávana- og fíkniefni þarf að vera til þess að það teljist 

verulegt.  

Hrd. 1982, bls. 281. B stundaði stórfelldan og margítrekaðan innflutning fíkniefna og náði hann 
yfir langt tímabil. B samdi við marga aðila um hlutdeild þeirra og aðstoð og brot hans báru því 
öll merki eindregins brotavilja og skipulagningar. Hann var dæmdur í fangelsi í 3 ár, en auk þess 
fésekt að upphæð kr. 1.000.000, sökum þess að hann lét mörgum aðilum i té fíkniefni gegn 
verulegu fégjaldi og hagnaði.  
 
Hrd. 1993, bls. 1081. S var gefið að sök m.a. að hafa flutt hingað til lands frá Kaupmannahöfn 
1.201 g af kókaíni sem S ætlaði til sölu hér á landi og hafði í vörslum sínum. S hélt því fram að 
hann hafi ekki haft þann ásetning að selja efnið. Hann sagði þó jafnframt, að stuttu eftir komuna 
til Íslands, hafi maður í Kólumbíu krafið hann um 40.000 Bandaríkjadali fyrir efnið. Dómurinn 
taldi ljóst að eftir það hafði S ásetning til að selja efnin, hver svo sem ásetningur hans var þegar 
hann kom til landsins. Hann hafði kókaínið i vörslum sínum í fjóra mánuði og með því braut 
hann gegn 173. gr. a) alm. hgl. enda hafði hann efnið í vörslum sínum í því skyni að afhenda 
það gegn verulegu gjaldi. 

Orðasambandið „á  annan sérstaklega  saknæman  hátt“  er  samhljóða samsvarandi ákvæði í 

dönsku fíkniefnalögunum.59 Með þeim er ákæruvaldi og dómstólum gefið tækifæri til þess að 

taka ýmis sjaldgæf og ófyrirsjáanleg tilvik alvarlegum tökum, svo sem ef mjög hættuleg efni 

eru afhent einum tilteknum manni gegn vægu gjaldi eða hættuminna efni er gefið börnum, 

sbr.  

Hrd. 1997, bls. 1354. Mál þetta varðar innflutning á MDMA töflum. Í dóminum er tekið fram 
að MDMA sé stórhættulegt fíkniefni og við mat á því hvort háttsemi ákærða varði við 173. gr. 
a) alm. hgl. eða eingöngu við lög um ávana- og fíkniefni var litið til hinna miklu hættueiginleika 
efnisins.  „Í 173. gr. a) almennra hegningarlaga segir, að hver, sem andstætt ákvæðum laga um 
ávana- og fíkniefni láti mörgum mönnum í té ávana- og fíkniefni eða afhendi þau gegn verulegu 
gjaldi eða á annan sérstaklega saknæman hátt, skuli sæta fangelsi allt að tíu árum. Samkvæmt 
þessu ræður efnismagnið eitt ekki úrslitum um það, hvort brot varði við þetta lagaákvæði. Sú 
háttsemi að flytja til landsins og selja og/eða afhenda jafnhættulegt fíkniefni og MDMA, er að 
áliti dómsins sérstaklega saknæm háttsemi. Háttsemi ákærðu [...] þykir því samkvæmt 
ofanrituðu varða við 173. gr. a) almennra hegningarlaga, sbr. lög nr. 64/1974. 173. gr. a) [...]. 

 

                                                 
58 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1851. 
59 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1851. 
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Hrd. 2000, bls. 4443. Mál þetta varðar aðallega innflutning á 3.850 MDMA töflum og sölu og 
dreifingu fíkniefnanna hérlendis. Brot þriggja hinna ákærðu töldust sérstaklega saknæm vegna 
magns og tegundar efnanna og voru heimfærð undir 173. gr. a) alm. hgl. 

Yfirleitt munu refsiákvæðin í ávana- og fíkniefnalögum og almennum hegningarlögum 

útiloka hvort annað, en ákvæði 173. gr. a) alm. hgl. tæmir sök gagnvart lögum um ávana- og 

fíkniefni og verður ákvæðum laga um ávana- og fíkniefni því ekki beitt samhliða nefndri 

grein hegningarlaga.60 Þess ber þó að geta að sum brot tiltekins manns geta varðað við 173. 

gr. a) alm. hgl. en önnur við lög um ávana- og fíkniefni, sbr. neðangreindan dóm en einn 

ákærðu í málinu var ákærður bæði fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni og brot gegn 

hegningarlögum.61  

Hrd. 25. október 2007 (72/2007). Ákærðu Á, ÓG og JH fóru að kvöldi til „að  Austurbrún  2,  
tóku bifreiðina í sínar vörslur og fluttu í iðnaðarhúsnæði að Krókhálsi 10, Reykjavík, í þeirri trú 
að í henni væru fíkniefnin sem falin höfðu verið í henni ytra. Unnu þeir þar við að fjarlægja 
efnin úr bifreiðinni, er lögregla kom á vettvang og handtók þá og fann í vörslum þeirra 
afganginn af amfetamíninu sem flutt hafði verið inn“. Háttsemi þeirra var heimfærð undir 173. 
gr. a) alm. hgl. Ákærði ÓG var jafnframt ákærður fyrir annað fíkniefnalagabrot sem var talið 
varða við 2. gr., sbr. 5. og 6. gr. laga um ávana- og fíkniefni. Brotið varðaði vörslur á 198,58 g 
af kannabis, 6,23 g af amfetamíni og 1,49 g af kókaíni. Refsing ÓG var talin hæfileg fangelsi í 9 
ár.  

3.3.3 Verknaðaraðferðir 

Verknaðaraðferðir við framningu þeirra brota sem 173. gr. a) tekur til eru taldar upp í 

ákvæðinu. Líkt og á við í lögum um ávana- og fíkniefni er það ætlun löggjafans að ákvæðið 

nái yfir alla mögulega verknaði. Samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins er ólögmætt að láta mörgum 

mönnum í té ávana- og fíkniefni, afhenda þau gegn verulegu gjaldi eða á annan sérstaklega 

saknæman hátt. Jafnframt er það andstætt ákvæðinu að framleiða, búa til, flytja inn, flytja út, 

kaupa, láta af hendi, taka við eða hafa í vörslum sínum fíkniefni í því skyni að afhenda þau á 

þann hátt sem greint er frá í 1. mgr. ákvæðisins. 

Heimilt er að refsa fyrir tilraun til brots gegn 173. gr. a) alm. hgl., sbr. 20. gr. alm. hgl. Í 

20. gr. laganna kemur fram að hver sá sem ákveðið hefur að vinna verk sem er refsivert 

samkvæmt lögunum og ótvírætt sýnt þann ásetning í verki sem miðar eða er ætlað að miða að 

framkvæmd brotsins, hefur þegar brotið er ekki fullkomnað, gerst sekur um tilraun til þess. 

Fyrir tilraun til brots má dæma lægri refsingu en þegar um fullframið brot er að ræða, sbr. 2. 

                                                 
60 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1854. 
61 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1759-1760. 
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mgr. 20. gr. alm. hgl. Tilraunaákvæðinu hefur verið beitt í dómaframkvæmd sbr. 

neðangreindur Hæstaréttardómur frá 2011.  

Hrd. 3. nóvember 2011 (102/2011). M var ákærður fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að 
hafa „staðið að ólögmætum innflutningi á 3.736,11 g af 4-flúoramfetamíni, ætluðu til 
söludreifingar í ágóðaskyni hér á landi“. Innflutningur á efninu 4-flúoramfetamín var ekki talinn 
óheimill þegar M flutti efnið til landsins þar sem efnisins 4-flúoramfetamín var ekki getið í 
fylgiskjölum I eða II með reglugerð um ávana- og fíkniefni þar sem bönnuð efni eru tilgreind. 
Hins vegar var talið ljóst að M hafi staðið í þeirri trú að hann hefði flutt inn til landsins allt að 
einu kílói af kókaíni. M var því sakfelldur fyrir tilraun til innflutnings á allt að einu kíló af 
kókaíni, sem ætlað var til söludreifingar og brot hans var heimfært undir 173. gr. a) alm. hgl.  
sbr. 20. gr. sömu laga. Refsing var hæfilega ákveðin fangelsi í 15 mánuði.   

Hlutdeild í brotum annarra getur verið refsiverð og hver sá sem með liðsinni í orði eða 

verki, fortölum, hvatningum eða á annan hátt á þátt í því að brot samkvæmt lögunum er 

framið, skal sæta þeirri refsingu sem við brotinu er lögð, sbr. 22. gr. alm. hgl. Í 

neðangreindum Hæstaréttardómi var um að ræða hlutdeild ákærða í fíkniefnabroti.  

Hrd. 2000, bls. 3710 (139/2000). K var dæmdur til 12 mánaða fangelsisvistar fyrir hlutdeild í 
fíkniefnabroti. Um var að ræða innflutning á 969 MDMA töflum en brot K fólst í því að hafa, að 
beiðni meðákærðu C, útvegað heimilisfang sem senda átti fíkniefni á. Refsing K var talin 
hæfileg 12 mánaða fangelsi 

Ef hlutdeild aðila í broti er lítilsháttar, eða fólgin í því að styrkja áform annars manns, sem 

áður er til orðið, svo og þegar brot er ekki fullframið eða fyrirhuguð þátttaka hefur 

misheppnast, má dæma hann til vægari refsingar en lögð er við brotinu í refsiákvæði þess, sbr. 

2. mgr. 22. gr. 

3.3.4 Viðurlög 

Þegar 173. gr. a) alm. hgl. kom fyrst inn í hegningarlögin var refsihámark þess 10 ára fangelsi 

og var það í samræmi við lagaákvæði um stórfelld fíkniefnabrot á hinum Norðurlöndunum.62 

Með lögum nr. 32/2001 var refsihámarkið hækkað upp í 12 ára fangelsi. Refsimörkin voru 

hækkuð vegna þess að dómar fyrir brot gegn ákvæðinu höfðu þyngst verulega og löggjafinn 

vildi veita dómstólum aukið svigrúm til þess að dæma þyngri refsingar ef reyna skyldi á enn 

alvarlegri brot en þegar höfðu komið til kasta dómstóla.63 

Almennt er ekki hægt að refsa fyrir brot gegn hegningarlögum nema brot sé framið af 

ásetningi eða gáleysi, sbr. 18. gr. alm. hgl. Fyrir gáleysisbrot skal aðeins refsa ef sérstök 

                                                 
62 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1760. 
63 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 1770-1771. 
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heimild er til þess í lögunum. Í 173. gr. a) alm. hgl. er ekki að finna slíka heimild og í ljósi 

þess er ekki heimilt að refsa fyrir brot gegn ákvæðinu nema það sé framið af ásetningi. 

Í hegningarlögum er að finna heimildir til eignaupptöku í kafla VII. A og ber kaflinn 

heitið   „Upptaka“.  Gerðar   voru   breytingar   á   eignaupptökuákvæðum   laganna  með   lögum   nr. 

149/2009 en fyrir breytingarnar voru ákvæði um eignaupptöku í 69. gr. laganna í kafla VII. 

um öryggisráðstafanir, sviptingu borgararéttinda og upptöku eigna. Ákvæðin höfðu staðið 

óbreytt frá setningu laganna árið 1940 og var talið tímabært að gera ákveðnar breytingar. 

Tilgangur breytinganna var að færa ákvæðin um eignaupptöku á nútímalegt horf og gera 

ákvæðin skýrari en með því er unnt að bregðast við skipulagðri brotastarfsemi með skilvirkari 

hætti. Í greinargerð með frumvarpi til breytinga á hegningarlögum nr. 149/2009 kemur fram 

að nýju ákvæðin fela í sér rýmri heimildir „til upptöku verðmæta hafi einstaklingur gerst 

sekur um alvarlegt brot sem er til þess fallið að hafa í för með sér verulegan ávinning og er 

við þær aðstæður hugsanlegt að gera upptæk verðmæti sem tilheyra öðrum en honum 

sjálfum“. Jafnframt er heimilt að gera upptækan ávinning afbrots þegar honum hefur verið 

blandað saman við eignir sem aflað var með lögmætum hætti.64   

Ákvæðin eru til þess fallin að nýtast þegar kemur að upptöku ólögmæts ávinnings fyrir 

fíkniefnabrot enda eru heimildir til upptöku nú orðnar rýmri og reglum um sönnunarbyrði 

hefur jafnframt verið breytt þannig að nú gildir öfug sönnunarbyrði. Hin öfuga sönnunarbyrði 

felur í sér að ef líkur eru á því að fjármunir séu ávinningur afbrots þarf hinn brotlegi að sýna 

fram á að þeirra hafi verið aflað með lögmætum hætti. Ákvæðin hafa að nokkru leyti nýst í 

framkvæmd þegar kemur að fíkniefnabrotum en þó eru fjárhæðirnar sem gerðar eru upptækar 

oft tiltölulega lágar sbr. neðangreindir dómar.  

Hrd. 30. maí 2013 (745/2012). S var sakfelldur fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa, 
ásamt tveimur öðrum, staðið að og skipulagt innflutning á samtals 569,15 g af kókaíni, til 
Íslands frá Danmörku. S var dæmdur í 18 mánaða fangelsi og gert var upptækt reiðufé samtals 
að fjárhæð kr. 270.000 sem fannst við leit á heimili hans og var það gert með vísan til 1. tl. 1. 
mgr. 69. gr. b) alm. hgl.   
 
Hérd. Rvk. 4. desember 2012 (S-627/2012). M gerðist sekur um stórfellt fíkniefnabrot með því 
að hafa, ásamt tveimur öðrum, staðið saman að og skipulagt innflutning á samtals 569,15 g af 
kókaíni, sem unnt hefði verið að framleiða 1940 g af kókaíni úr, frá Danmörku, ætluðu til 
söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. M var dæmdur í tveggja ára fangelsi. Einnig var krafist 
upptöku á samtals kr. 137.500 í reiðufé, sem fannst við leit á ákærða M í húsnæði World Class í 
Laugardal. 

                                                 
64 Þskj. 513, 138. lögþ. 2008-09, bls. 1-3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Ákvæðunum hefur þó einnig verið beitt í fíkniefnamálum þar sem stærri fjárhæðir eru 

gerðar upptækar, t.a.m. í Hæstaréttardómi frá 2010. Í því máli hafði hinn brotlegi gerst sekur 

um stórfellt fíkniefnabrot og gerðar voru upptækar rúmlega 4.000.000 kr. sem taldar voru 

ávinningur af fíkniefnasölu.    

Hrd. 2. desember 2010 (495/2010). „D, G og P voru ásamt Þ og Æ sakfelldir í héraði fyrir 
stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa staðið saman að innflutningi á samtals 1.594,43 g af 
kókaíni til Íslands frá Spáni ætluðu til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni“. Ákæruvaldið 
krafðist upptöku á fjármunum í eigu G, þ.e. kr. 4.675.370 króna og skartgripa að verðmæti 
2.000.000 króna, þar sem talið var að verðmætin væru ágóði af sölu og dreifingu ótiltekins 
magns ávana- og fíkniefna. G hélt því fram að um væri að ræða tryggingabætur og ágóða af sölu 
báts og mótorhjóls. G gat hins vegar ekki fært sönnur á þessar útskýringar sínar og því voru 
fjármunirnir gerðir upptækir með vísan til 1. og 3. mgr. 69. gr. b. alm. hgl.  

Í Hæstaréttardómi frá 2012 fór ákæruvaldið fram á að gerðar yrðu upptækar rúmlega 

10.000.000 kr. auk erlends gjaldeyris sem fannst við leit áheimili ákærða og á starfsstöð hans. 

Ákærða tókst hins vegar að sýna fram á að gjaldeyririnn væri afgangur frá utanlandsferðum 

hans og framvísaði hann vegabréfi sínu því til staðfestingar.  

Hrd. 27. September 2012 (122/2012).  J var ákærður fyrir að hafa sjálfur og í gegnum verslunina 
D „aflað sér ávinnings að fjárhæð 10.182.000 krónur, 2.310 evrur, 400 dönskum krónum, 764 
amerískum dollurum, 250 breskum pundum og 30 kanadískum dollurum með sölu og dreifingu 
ótiltekins magns af lyfseðilskyldum lyfjum, munn- og neftóbaki og ávana- og fíkniefnum [...]“. 
J hélt því fram að hinn erlendi gjaldeyrir væri afgangur af ferðagjaldeyri vegna utanlandsferða 
sinna. Því til stuðnings lagði hann fram fyrir Hæstarétt vegabréf sitt sem bar með sér að hann 
hafði ferðast nokkrum sinnum til útlanda á árunum frá 2005 til 2008. Í ljósi þess og þar sem um 
tiltölulega lágar fjárhæðir var að ræða var ekki unnt að vísa þessum skýringum hans á bug. 
Hafnað var þeirri kröfu að gera upptækan erlendan gjaldeyri þar sem ósannað var að hans hafi 
verið aflað með refsiverðum hætti. J var gert að sæta upptöku ávinnings af brotum þeim, sem 
hann var sakfelldur fyrir á grundvelli 1. mgr. 69. gr. almennra hegningarlaga, sbr. 2. gr. laga nr. 
149/2009, og var sá ávinningur áætlaður 7.000.000 krónur. 

3.4 Norræn fíkniefnalöggjöf 

Í greinargerð með frumvarpi til laga um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 er fjallað um 

skaðsemi fíkniefna og þann þjóðfélagslega vanda sem neysla fíkniefna hefur í för með sér. 

Vísað er til erlendrar réttarframkvæmdar og þess að varsla ávana- og fíkniefna, afhending og 

hvers konar meðferð þeirra hafi verið lýst refsiverð í nágrannalöndum sökum þeirrar skaðsemi 

sem neyslan hefur á heilsu fólks og sökum þess að margvísleg afbrot megi rekja til neyslu 

fíkniefna. 65  Við samningu frumvarps til laga um ávana- og fíkniefni og frumvarps til 

                                                 
65 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1850. 

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=2009149&gr=2
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=2009149&gr=2
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breytingalaga á hegningarlögum nr. 64/1974 var tekið mið af norrænni fíkniefnalöggjöf og var 

þá sérstaklega litið til Danmerkur.66 Í ljósi þess er vert að skoða lög hinna Norðurlandanna og 

verður nú fjallað um fíkniefnalöggjöfina í Danmörku, Noregi og Svíþjóð.  

3.4.1 Dönsk löggjöf 

Fíkniefnalöggjöfin í Danmörku er keimlík hinni íslensku, enda voru dönsku lögin höfð til 

hliðsjónar þegar hin íslensku voru samin.67 Í Danmörku skiptist fíkniefnalöggjöfin upp í hin 

eiginlegu fíkniefnalög, lov om euforiserende stoffer nr. 391 frá árinu 1969, og ákvæði í 191. 

gr. hegningarlaga, straffeloven frá árinu 1930, sem er refsiákvæði sem fjallar um stórfelld brot 

á fíkniefnalögum.68 

a) Lov om euforiserende stoffer  

Í 1. gr. laganna er að finna heimild heilbrigðisráðherra til þess að ákvarða að efni sem hafa 

sérstaklega mikla hættueiginlega skuli vera bönnuð í landinu. Ráðherra hefur þó heimild 

samkvæmt ákvæðinu til þess að leyfa efnin í undantekningatilvikum og til þess að afturkalla 

slíkt leyfi. Ákvörðun ráðherra skal grundvallast á mati danskra heilbrigðisyfirvalda á 

hættueiginleikum efnanna og/eða alþjóðlegum sáttmálum og samþykktum. Í 2. mgr. 1. gr. er 

kveðið á um að heilbrigðisráðherra hafi heimild til þess að ákvarða sem svo að tiltekin ávana- 

og fíkniefni sem falla undir lögin megi selja, kaupa, afhenda, taka við, framleiða og hafa í 

vörslum ef efnin eru notuð í læknisfræðilegum tilgangi sem hluti af meðferð við misnotkun 

ávana- og fíkniefna. Í 3. mgr. 1. gr. kemur fram hin almenna bannregla en þar segir að burtséð 

frá undantekningunum í 1. og 2. mgr. þá sé innflutningur, útflutningur, sala, kaup, afhending, 

móttaka, framleiðsla og varsla ávana- og fíkniefna almennt bönnuð.  

Í 3. gr. laganna kemur fram að brot á lögunum varði sektum eða fangelsi í allt að tvö ár. Í 

ákvæðinu er töluverð umfjöllun um þau atriði sem dómarar skulu líta til við ákvörðun 

refsingar. Þar kemur fram að taka skuli taka mið af hættueiginleikum þeirra efna er um ræðir í 

hverju tilviki fyrir sig. Jafnframt kemur fram í 2. mgr. að meta skuli til refsiþyngingar ef um 

er að ræða ítrekaða sölu á sérstaklega hættulegum og skaðlegum efnum eða ef um er að ræða 

sölu ávana- og fíkniefna á skemmtistöðum eða tónlistarhátíðum þar sem börn og ungmenni 

eru gjarnan saman komin. Sömu refsingu skal sá sæta sem af ásetningi tekur við eða á þátt í 

að afla ávinnings af fíkniefnabroti. Jafnframt er það refsivert að geyma, flytja, aðstoða við 

                                                 
66 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1851. Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1759. 
67 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1851. 
68 Knud Waaben: Strafferettens speciel del, bls. 182-185. 
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förgun eða á annan svipaðan hátt aðstoða aðra við að afla sér ávinnings af ávana- og 

fíkniefnabrotum, sbr. 3. mgr. 3. gr.     

b) Straffeloven 

Í 191. gr. dönsku hegningarlaganna er að finna ákvæði sem er sambærilegt 173. gr. a) alm. 

hgl. Ákvæðið er svohljóðandi: 

1. mgr. Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer 
eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager 
euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år. Angår overdragelsen en betydelig 
mængde særligt farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft 
en særligt farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år. 
 
2. mgr. På samme måde straffes den, der i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer 
indfører, udfører, køber, udleverer, modtager, fremstiller, forarbejder eller besidder sådanne 
stoffer med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1. 

Ákvæðið varðar stórfelld brot á fíkniefnalöggjöfinni og brot á ákvæðinu varða allt að 10 

ára fangelsi. Fíkniefnabrot telst vera stórfellt ef ávana- og fíkniefni eru afhent mörgum 

mönnum, afhent gegn verulegri þóknun eða ef brotið er framið á annan sérstaklega saknæman 

hátt. Í ákvæðinu er heimild til þess að dæma allt að 16 ára fangelsi ef brot er sérstaklega 

stórfellt. Við mat á ákvörðun refsingar ber að líta til þess hvort um sé að ræða innflutning á 

umtalsverðu magni af sérlega hættulegum eða skaðlegum efnum eða dreifingu ávana- og 

fíkniefna sem hafa sérlega mikla hættueiginleika. Í 2. mgr. ákvæðisins er kveðið á um að 

sömu refsingu skuli sá sæta sem flytur inn, flytur út, kaupir, dreifir, framleiðir, vinnur eða 

hefur í vörslum sínum sérlega hættuleg ávana- og fíkniefni í því skyni að afhenda þau á þann 

hátt sem greinir í 1. mgr.   

Þegar 191. gr. dönsku hegningarlaganna og 173. gr. a) alm. hgl. eru bornar saman er 

augljóst að við breytingar á íslensku hegningarlögunum árið 1974, þegar 173. gr. a) var bætt 

við lögin, var höfð hliðsjón af dönsku hegningarlögunum enda eru ákvæðin afar lík og í raun 

má segja að íslenska ákvæðið sé nánast þýtt úr dönsku lögunum.   

3.4.2 Norsk löggjöf 

Í Noregi eru ákvæði um fíkniefni í 8. kafla lyfjalaga sem eru frá árinu 1992, þ.e. lov om 

legemidler. Í hegningarlögum, almindelig borgerlig Straffelov, er ákvæði sem tekur á 

stórfelldum brotum á fíkniefnalöggjöfinni. Fram til ársins 1968 féllu öll fíkniefnabrot undir 
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lyfjalög en þá var sett ákvæði um alvarlegustu fíkniefnabrotin í 162. gr. hegningarlaganna, í 

kafla 14 um almannahættubrot.69    

a) Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) 

Í Noregi var ákveðið að skipa ávana- og fíkniefnum í 8. kafla lyfjalaganna, lov om legemidler, 

þrátt fyrir að önnur ákvæði laganna fjalli um lyf sem notuð eru í heilbrigðisgeiranum til að 

meðhöndla sjúkdóma í mönnum og dýrum, sbr. 1. og 2. gr. laganna. Í lögunum er ekki kveðið 

á um það hvaða efni teljast vera ávana- og fíkniefni. Samkvæmt 22. gr. laganna skal 

konungurinn ákvarða hvaða ávana- og fíkniefni það eru sem falla undir 8. kafla laganna. 

Konungurinn skal setja reglugerð varðandi framleiðslu, sölu, innflutning, útflutning, flutning, 

afhendingu, vörslu sem og ræktun plantna sem nota skal til framleiðslu á ávana- og 

fíkniefnum. Í reglugerð er heimilt að banna vörslu, neyslu, framleiðslu, öflun, sölu, 

innflutning, útflutning og flutning ákveðinna lyfja. Reglugerð var sett þann 30. júní 1978 og 

ákvörðunarvaldið um það hvaða efni teljast vera ávana- og fíkniefni var framselt yfir til 

Statens legemiddelverk sem hefur gefið út ítarlegan lista yfir ólögleg ávana- og fíkniefni.70 

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. laganna varða brot gegn lögunum sektum eða allt að þriggja 

mánaða fangelsi. Í 2. mgr. 31. gr. laganna kemur fram að brot gegn 24. gr. laganna, þ.e. varsla 

og neysla ávana- og fíkniefna, varði sektum eða allt að sex mánaða fangelsi. Fyrir hlutdeild í 

brotum annarra og tilraunabrot gilda sömu refsimörk, sbr. 3. mgr. 31. gr. laganna.   

b) Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven) 

Líkt og að framan greindi eru refsimörk norsku lyfjalaganna fremur lág og mun lægri en 

refsimörk íslensku og dönsku fíkniefnalaganna. Í 162. gr. norsku hegningarlaganna, 

straffeloven, er að finna ákvæði er varðar stórfelld brot á fíkniefnalöggjöf og er það 

svohljóðandi: 

1. mgr. Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar 
stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for 
narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. 
 
2. mgr. Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om 
overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og 
overtredelsens karakter. 
 

                                                 
69 Johs. Andenæs: Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene, bls. 242. 
70 Johs. Andenæs: Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene, bls. 243. 
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3. mgr. Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. 
Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes. Uaktsom 
narkotikaforbrytelse straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Medvirkning til 
narkotikaforbrytelse straffes som bestemt ellers i denne paragraf. Bøter kan anvendes sammen 
med fengselsstraff. 

Samkvæmt. 1. mgr. 162. gr. laganna varðar það sektum eða fangelsi allt að tveim árum að 

framleiða, flytja inn, flytja út, afla, hafa í vörslum, senda eða dreifa á ólögmætan hátt þeim 

efnum er  flokkast sem ávana- og fíkniefni lögum samkvæmt. Í 2. mgr. 162. gr. er kveðið á 

um að alvarleg brot á fíkniefnilöggjöf varði fangelsi allt að 10 árum. Við mat á því hvort brot 

telst vera gróft skal líta til þess hvers konar efni um ræðir, í hversu miklu magni þau eru og 

eðli brotsins. Í 3. mgr. kemur fram að þegar um er að ræða töluvert magn af fíkniefnum þá 

skal refsa með fangelsi í þrjú til fimmtán ár. Ef aðstæður eru sérstaklega alvarlegar er heimilt 

að refsa með fangelsi í allt að 21 ár og eru þetta hæstu refsimörk fyrir fíkniefnabrot á 

Norðurlöndunum. Sé brot smávægilegt skal refsa með fangelsi allt að tveimur árum. 

Samkvæmt ákvæðinu má dæma bæði fangelsi og sektir í senn. Hlutdeild í brotum annarra 

varðar við sömu refsingu.  

3.4.3 Sænsk löggjöf  

Í Svíþjóð eru sérstök fíkniefnalög líkt og á Íslandi og í Danmörku. Lögin bera heitið 

narkotikastrafflag og eru nr. 68 frá árinu 1968. Ákvæði um fíkniefnabrot er ekki í sænsku 

hegningarlögunum, brottsbalk nr. 700 frá árinu 1962, ólíkt hinum Norðurlöndunum. Þess í 

stað falla öll fíkniefnabrot undir fíkniefnalögin, bæði smávægileg, stórfelld og allt þar á milli.   

a) Narkotikastrafflagen 

Í 1. gr. laganna er lýst þeim verknaðaraðferðum sem teljast ólögmætar. Þar segir að sá sem á 

ólögmætan hátt afhendir, framleiðir, kaupir, pakkar, flytur, býður til sölu, hefur í vörslum 

sínum eða neytir ávana- og fíkniefna skuli dæmdur í fangelsi í allt að þrjú ár.  

1. mgr. Den som olovligen 
1. överlåter narkotika, 
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 
3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 
4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning 
med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 
5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, 
förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om 
förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 
6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika 
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2. mgr. Döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. 
 
3. mgr. Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig 
befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen om straff för smuggling.  

Í 3. mgr. kemur fram að ólögmætur innflutningur og útflutningur á fíkniefnum geti í sumum 

tilvikum fallið undir lög nr. 1225 frá árinu 2000 um smygl, straff för smuggling.  

Smávægileg brot á lögunum varða sektum eða fangelsi í allt að sex mánuði, sbr. 2. gr. 

laganna. Við mat á því hvort brot sé smávægilegt skal líta til eðli brotsins, magns ávana- og 

fíkniefna og annarra aðstæðna. Stórfelld brot varða fangelsi að lágmarki tvö ár og allt að tíu 

árum, sbr. 3. gr. laganna. Við mat á því hvort brot er stórfellt skal líta til þess hvort brotið var 

hluti af stórfelldri og skipulagðri brotastarfsemi, hvort um sérstaklega mikið magn af efnum er 

að ræða og hvort brotið sé að öðru leyti sérstaklega hættulegt og óvægið. Matið skal byggjast 

á aðstæðum í því máli sem er til skoðunar hverju sinni. Sá sem af stórkostlegu gáleysi fremur 

brot sem fer í bága við 1.-5. tl. 1. gr. laganna skal sæta sektum eða fangelsi allt að einu ári, 

sbr. 3. gr. a) en ekki skal refsa fyrir minniháttar brot gegn ákvæðinu. Tilraunabrot eru 

refsiverð lögum samkvæmt, sbr. 4. gr. laganna.   
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4 Fíkniefnavandinn á Íslandi 

Þar sem ritgerð þessi fjallar um refsistefnu í fíkniefnamálum er mikilvægt að glöggva sig á 

eðli fíkniefnavandans og af hvaða stærðargráðu hann er áður en farið er í nánari umfjöllun um 

refsistefnuna og refsingar fyrir fíkniefnabrot. Í þessum kafla verður neysla fíkniefna, staða 

sprautufíkla og dauðfsöll af völdum fíkniefna skoðuð. Jafnframt verður farið yfir stefnu 

yfirvalda í áfengis- og fíkniefnaforvörnum síðastliðin ár.  

4.1 Kannanir á neyslu ávana- og fíkniefna  

4.1.1 Neysla ávana- og fíkniefna á Íslandi og samanburður við Norðurlönd 

Margar rannsóknir og mælingar hafa verið gerðar á neyslu áfengis og fíkniefna á Íslandi á 

síðastliðnum árum, þá sérstaklega meðal ungmenna.71 Könnun sem gerð var árið 1997 meðal 

fullorðinna einstaklinga sýndi að tæplega 18,6% Íslendinga hafði prófað kannabis. Talan er 

nokkuð há borin saman við mælingar frá hinum Norðurlöndunum en samkvæmt mælingu frá 

árinu 1996 höfðu 7,3% Finna prófað kannabis, 8,3% Norðmanna og 11,4% Svía. Í Danmörku 

var talan þó langhæst en þar höfðu 30,1% íbúa prófað kannabis.72 Þrátt fyrir að fjöldi þeirra 

sem prófað höfðu kannabis á Íslandi væri hærri en á hinum Norðurlöndunum var 

neyslumynstur hvað varðar aldur og kyn neytenda svipað milli landanna.73  

Í framangreindum könnunum var spurt um neyslu kannabis síðustu sex mánuði og voru 

niðurstöðurnar á Íslandi svipaðar niðurstöðum frá hinum Norðurlöndunum. Af þeim sem 

sögðust hafa prófað efnið var neyslan síðustu sex mánuði fremur lítil í öllum löndunum eða 

undir 2%, nema í Danmörku en þar var hún yfir 4%. Á Íslandi sögðust 1,6% aðspurðra hafa 

notað efnið á síðustu 6 mánuðum. Þessar tölur benda til þess að neysla efnisins sé tímabundin 

hjá flestum einstaklingum sem yfir höfuð prófa að neyta efnisins.74 Flestir þeirra sem prófa að 

nota kannabis gera það á unglingsárum sínum og oftast nær er um að ræða tilraunastarfsemi 

hjá  ungu  fólki,  „fikt“,  sem  leiðir  ekki  til  misnotkunar.  Fæstir  þeirra  sem  prófa  fíkniefni  þurfa  

                                                 
71 Helgi  Gunnlaugsson:  „Narkotikabruk,  attyder  och  kontrollpolitik   i   Island.  En   jämförelse  med  det  övriga  
Norden“,  bls.  287.  Helgi  Gunnlaugsson:  Afbrot á Íslandi,  bls.  57.  Helgi  Gunnlaugsson:  „Fíkniefnavandinn á 
Íslandi:  Þróun  neyslu,  neyslumynstur  og  kostir  í  stefnumótun“,  bls.  2-3.  
72 Helgi  Gunnlaugsson:  „Narkotikabruk,  attyder  och  kontrollpolitik   i   Island.  En   jämförelse  med  det  övriga  
Norden“,  bls.    281-282, 286 og 287. Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 57. Helgi Gunnlaugsson: 
„Fíkniefnavandinn  á  Íslandi:  Þróun  neyslu,  neyslumynstur  og  kostir  í  stefnumótun“,  bls.  2-3. 
73 Helgi  Gunnlaugsson:  „Narkotikabruk,  attyder  och  kontrollpolitik   i   Island.  En   jämförelse  med  det  övriga  
Norden“,   bls.  281-282, 286 og 287. Helgi   Gunnlaugsson:   „Fíkniefnavandinn   á   Íslandi:   Þróun   neyslu,  
neyslumynstur  og  kostir  í  stefnumótun“,  bls.  2-3. 
74 Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 57. 
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nokkurn tímann að leita sér aðstoðar hjá heilbrigðisyfirvöldum eða öðrum stofnunum vegna 

neyslu sinnar.75  

Samkvæmt könnun frá árinu 2002 höfðu 19,4% aðspurðra prófað kannabis og er sú tala 

örlítið hærri en árið 1997. Af þeim sem höfðu prófað efnið sögðust flestir hafa prófað það 

einu sinni eða nokkrum sinnum en um 6% aðspurðra sögðust hafa prófað það oftar en 10 

sinnum. Um það bil 2% þeirra sem höfðu prófað efnið sögðust hafa notað það á síðustu sex 

mánuðum eða um 13% þeirra sem höfðu prófað efnið. 76 

Kannanir á neyslu á öðrum ólöglegum ávana- og fíkniefnum en kannabis á 

Norðurlöndunum, þar á meðal Íslandi, hafa sýnt að neysla þeirra er óveruleg í öllum 

löndunum.77 

4.1.2 Könnun Landlæknis á neyslu kannabisefna og annarra ólöglegra vímuefna 

Árið 2012 ákvað Embætti Landlæknis að kanna neyslu kannabisefna og annarra ólöglegra 

vímuefna á Íslandi og viðhorf fólks til þess að neysla kannabisefna yrði gerð lögleg. Svipaðar 

kannanir höfðu verið gerðar árin 2001 og 2003 af Gallup og því var þróun á viðhorfum 

Íslendinga til málaflokksins jafnframt könnuð. Í nóvember og desember árið 2012 fól 

embættið fyrirtækinu Maskínu að framkvæma framangreinda könnun. Úrtak könnunarinnar 

voru 1751 einstaklingur á aldrinum 18-67 ára af öllu landinu. Svarhlutfall var 58,3% en 996 

manns svöruðu spurningalistanum.78  

Könnunin leiddi í ljós að 36% svarenda höfðu prófað kannabisefni einhvern tímann á 

ævinni og það hlutfall hefur hækkað töluvert frá því árið 2002 (sjá kafla 4.1.1) eða úr tæplega 

20% og upp í 36% á 10 árum. Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að karlmenn, ungt 

fólk, íbúar höfuðborgarsvæðisins og þeir sem meta líkamlega heilsu sína sæmilega eða lélega 

voru líklegri til þess að hafa prófað kannabis en aðrir. Þeir sem hafa prófað önnur vímuefni 

eða neytt lyfja vegna kvíða, ótta eða þunglyndis síðustu 12 mánuði áður en könnunin var lögð 

fyrir voru einnig líklegri en aðrir til þess að hafa prófað kannabis. Flestir þeirra sem prófað 

höfðu kannabis höfðu ekki neytt þess á síðustu 12 mánuðum áður en könnunin var gerð, eða 

um 82%. Um það bil 11-12% þeirra sem hafa prófað kannabis notuðu efnið á bilinu einu sinni 

                                                 
75 Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 57 og 114-115. 
76 Helgi Gunnlaugsson:  „Narkotikabruk,  attyder  och  kontrollpolitik   i   Island.  En   jämförelse  med  det  övriga  
Norden“,   bls.    286. Helgi   Gunnlaugsson:   „Fíkniefnavandinn   á   Íslandi:   Þróun   neyslu,   neyslumynstur   og  
kostir  í  stefnumótun“,  bls.  2-3. 
77 Helgi  Gunnlaugsson:  „Narkotikabruk, attyder och kontrollpolitik i Island. En jämförelse med det övriga 
Norden“,  bls.   286.  
78 Sveinbjörn  Kristjánsson  og  Rafn  M.   Jónsson:   „Ólögleg  vímuefni   – Viðhorf og neysla Íslendinga 18-67 
ára“,  bls.  1. Embætti Landlæknis. Kannabisneysla nóvember-desember 2012, bls. 3.  
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til tvisvar sinnum á síðustu 12 mánuðum áður en könnunin var gerð og 3-4% 20 sinnum eða 

oftar.79  

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar er fólk líklegast til þess að prófa kannabis í fyrsta 

skipti á aldrinum 18-19 ára. Könnunin leiddi í ljós að 61% svarenda prófaði kannabisefni fyrir 

20 ára aldur. Þar af prófuðu 13% efnið þegar þeir voru 15 ára og yngri. Konur, íbúar 

landsbyggðarinnar, tekjulægri einstaklingar og þeir sem meta líkamlega heilsu sína verri 

prófuðu kannabisefni að jafnaði þegar þeir voru yngri en aðrir hópar. 80  

Um 18% þeirra sem hafa prófað kannabis hafa einhvern tímann notað efnið daglega eða 

reglulega og hlutfallið er svipað og það var í könnun Gallup frá árinu 2003. Ákveðnir hópar 

eru líklegri en aðrir til þess að hafa verið í daglegri eða reglulegri neyslu en það eru þeir 

einstaklingar sem eru með lægri fjölskyldutekjur, þeir sem meta andlega heilsu sína sæmilega 

eða lélega og þeir sem hafa prófað önnur ólögleg vímuefni en kannabis. Þeir sem prófuðu 

kannabis fyrst þegar þeir voru yngri en 18 ára gamlir eru mun líklegri en aðrir hópar til þess 

að hafa á einhverjum tímapunkti notað kannabis reglulega heldur en þeir sem prófuðu 

kannabis fyrst eftir 18 ára aldur.81 

Í könnuninni voru einnig lagðar fyrir spurningar um neyslu svarenda á öðrum ólöglegum 

vímuefnum en kannabis. Niðurstöðurnar sýna að um 63% svarenda hafa aldrei prófað nein 

ólögleg vímuefni. Flestir þeirra sem höfðu prófað ólögleg vímuefni höfðu prófað kannabis og 

langflestir fyrir meira en 12 mánuðum síðan. Um það bil 13% svarenda höfðu prófað önnur 

ólögleg fíkniefni en kannabis. Flestir þeirra höfðu prófað amfetamín eða um 11% og 

næstflestir kókaín eða 9%. Fleiri karlar en konur höfðu prófað önnur vímuefni en kannabis og 

yngri svarendur voru líklegri en þeir eldri til þess að hafa prófað þessi efni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu jafnframt að því yngra sem fólk var þegar það prófaði kannabis í fyrsta 

sinn þeim mun meiri líkur voru á því að það hefði prófað önnur vímuefni. Ríflega fjórðungur 

þeirra sem hafði prófað önnur ólögleg vímuefni en kannabis hafði prófað þau á síðustu 12 

mánuðum. Af þeim hluta svarenda sem höfðu notað þessi efni á síðustu 12 mánuðum höfðu 

flestir eða 90% notað þau sjaldnar en fimm sinnum.82  

                                                 
79 Sveinbjörn  Kristjánsson  og  Rafn  M.   Jónsson:   „Ólögleg  vímuefni   – Viðhorf og neysla Íslendinga 18-67 
ára“,  bls.  1-2. Embætti Landlæknis. Kannabisneysla nóvember-desember 2012. 
80 Sveinbjörn  Kristjánsson  og  Rafn  M.   Jónsson:   „Ólögleg  vímuefni   – Viðhorf og neysla Íslendinga 18-67 
ára“,  bls.  2.  Embætti Landlæknis. Kannabisneysla nóvember-desember 2012. 
81 Sveinbjörn  Kristjánsson  og  Rafn  M.   Jónsson:   „Ólögleg  vímuefni   – Viðhorf og neysla Íslendinga 18-67 
ára“,  bls.  2.  Embætti Landlæknis. Kannabisneysla nóvember-desember 2012. 
82 Sveinbjörn  Kristjánsson  og  Rafn  M.   Jónsson:   „Ólögleg  vímuefni   – Viðhorf og neysla Íslendinga 18-67 
ára“,  bls.  2.  Embætti Landlæknis. Kannabisneysla nóvember-desember 2012. 
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4.2 Neysla fíkniefna í æð 

Heildarfjöldi þeirra einstaklinga sem nota fíkniefni í æð (sprautufíklar) er óþekktur hér á 

landi.83 Mælingar á fjölda þessara einstaklinga eru ákveðnum erfiðleikum bundnar enda lifa 

þeir oftar en ekki og hrærast í undirheimum og eru auk þess lítill hluti þjóðarinnar. Í ljósi þess 

yrðu niðurstöður svipaðra viðhorfskannana og fjallað var um hér að framan ómarktækar við 

mælingar á fjölda þeirra einstaklinga á Íslandi sem nota eða hafa notað fíkniefni í æð. 

Samkvæmt áætluðum tölum frá SÁÁ eru um 700 slíkir neytendur hér á landi en þeirri tölu ber 

að taka með fyrirvara þar sem hún miðar við fjölda innlagna á meðferðarstofnun SÁÁ og ætla 

má að ekki leiti allir neytendur sér meðferðar og því er vandamálið töluvert falið.84  

Gerð var könnun á innlögnum á gjörgæsludeild Landspítalans sem tengdust notkun 

fíkniefna í æð á tímabilinu 2003-2007. Jafnframt var farið yfir réttarmeinafræðilegar skýrslur 

vegna dauðsfalla þeirra einstaklinga sem höfðu sögu um notkun fíkniefna í æð á sama 

tímabili. Alls voru 57 einstaklingar með sögu um notkun fíkniefna í æð lagðir inn á 

gjörgæsludeild á tímabilinu og er það um 1% heildarinnlagna. Orsakir innlagnanna voru oftast 

eitrun (52%) eða lífshættuleg sýking (39%). Karlar voru 66% þeirra sem voru lagðir inn og 

miðgildi aldurs var 26 ár. 85  Sjúkdómsbyrði af neyslu fíkniefna er langmest hjá þeim 

einstaklingum sem nota fíkniefni í æð.86 

Stór hluti þeirra einstaklinga sem nota fíkniefni í æð sprauta sig með uppleystum 

lyfseðilsskyldum   lyfjum,   stundum   kallað   „læknadóp“   í   daglegu   tali.87 Ástæðan fyrir því að 

fíklar sækja í lyfseðilsskyld lyf er sú að þau eru ódýrari en hörð fíkniefni á svarta 

markaðnum. 88  Ritalin og önnur lyfseðilsskyld lyf koma þó ekki alltaf frá læknum og 

apótekum hér á landi heldur eru þessi lyf jafnframt flutt inn ólöglega líkt og ólögmæt 

fíkniefni.89 Hjá þeim sem nota fíkniefni í æð er algengast að sprauta sig með ritalini, þar á 

                                                 
83 Misnotkun lyfseðilsskyldra lyfja er mikil hjá þeim einstaklingum sem nota fíkniefni í æð. Hugtakið 
fíkniefni   verður   notað   til   jafns   yfir   efnin   hvort   sem   um   er   að   ræða   fíknilyf   („læknadóp“)   eða   ólögmæt  
fíkniefni. 
84 Kristinn Sigvaldason, Þóroddur Ingvarsson, Svava Þórðardóttir, Jakob Kristinsson og Sigurbergur 
Kárason:   „Notkun   vímuefna   í   æð:   Afdrif   sjúklinga   eftir   innlögn   á   gjörgæslu   og   niðurstöður  
réttarefnafræðilegra  rannsókna  við  andlát“,  bls.  518. 
85  Kristinn Sigvaldason, Þóroddur Ingvarsson, Svava Þórðardóttir, Jakob Kristinsson og Sigurbergur 
Kárason:   „Notkun   vímuefna   í   æð:   Afdrif   sjúklinga   eftir   innlögn   á   gjörgæslu   og   niðurstöður  
réttarefnafræðilegra  rannsókna  við  andlát“,  bls.  515-517.  
86  Kristinn Sigvaldason, Þóroddur Ingvarsson, Svava Þórðardóttir, Jakob Kristinsson og Sigurbergur 
Kárason:   „Notkun   vímuefna   í   æð:   Afdrif   sjúklinga   eftir   innlögn   á   gjörgæslu   og   niðurstöður  
réttarefnafræðilegra  rannsókna  við  andlát“,  bls.  515. 
87  Matthías   Halldórsson:   „Læknadóp“,   http://www.landlæknir.is (skoðað 17. júlí 2015). María Lilja 
Þrastardóttir:  „Meira  læknadóp  í  unglingapartíum“,  http://www.visir.is (skoðað 17. júlí 2015). 
88 Guðrún Hálfdánardóttir: „Sprautufíklarnir  skipta  hundruðum“,  http://www.mbl.is (skoðað 16. júlí 2015). 
89 Matthías  Halldórsson:  „Læknadóp“,  http://www.landlæknir.is (skoðað 17. júlí 2015). 
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eftir kemur amfetamín og því næst verkjalyf. Ritalin víma varir stutt og því þurfa þeir sem eru 

háðir ritalini að sprauta sig oft á sólarhring og er neyslan þar af leiðandi mjög dýr.90  

Félagsleg staða þeirra einstaklinga sem nota fíkniefni í æð er slæm. Formleg menntun 

þeirra er almennt mjög lítil og eru margir þeirra með örorku og takmarkaða reynslu af 

vinnumarkaði. Margir þessara einstaklinga tengjast afbrotum og hafa verið handteknir eða 

ákærðir fyrir afbrot. Þessi hópur glímir jafnframt við margvísleg heilbrigðisvandamál t.a.m. 

lifrarbólgu, HIV og andleg veikindi s.s. þunglyndi, kvíða og sjálfsvígshugsanir. Jafnframt 

hefur stór hluti þessara einstaklinga lent í andlegu og líkamlegu ofbeldi þar á meðal 

kynferðisofbeldi.91 

4.3 Andlát af völdum ofneyslu fíkniefna 

Árlega deyja um 14-15 manns á Íslandi úr of stórum skömmtum af ávanabindandi lyfjum.92 Í 

framangreindri rannsókn (sjá kafla 4.2) var metin fimm ára lifun þeirra einstaklinga sem nota 

fíkniefni í æð og höfðu verið lagðir inn á gjörgæslu á tímabilinu og var dánartíðni þeirra 35%. 

Helmingur andlátanna átti sér stað á innan við þremur árum frá útskrift af sjúkrahúsi og 

endurspeglar sú tala alvarleika fíknisjúkdómsins. Alls fundust krufningarskýrslur 38 

einstaklinga sem höfðu sögu um notkun fíkniefna í æð á tímabilinu. Algengasta dánarorsök 

var eitrun (53%) sem oftast var vegna notkunar á lyfseðilsskyldum lyfjum (90%) og oft voru 

mörg efni tekin samtímis. Aðrar dánarorsakir voru sjálfsvíg með öðrum aðferðum en eitrun, 

manndráp, skorpulifur, geðsjúdómar, bráð hjartaþelsbólga, fjöláverki, flog, heilahimnubólga 

og krabbamein. Ljóst er að lífi einstaklinga sem nota fíkniefni í æð er ógnað á margvíslegan 

hátt og lífslíkur þeirra eru verulega skertar.93  

Frá aldamótunum 2000 er hægt að rekja dauðsföll fimm íslenskra ungmenna til ofneyslu á 

fíkniefninu MDMA.94 Efnið  er  svokallað  „designer  drug“  en  undir þann flokk falla samtengd 

efni sem búin eru til á rannsóknarstofum og eru efnin oft afleidd af öðrum fíkniefnum. Efnin 

hafa sjaldan læknisfræðilegt hlutverk heldur eru þau framleidd í þeim tilgangi að komast 

framhjá gildandi fíkniefnalöggjöf. MDMA er amfetamínafleiða en hefur þó blandaða verkun 

og eru áhrif efnisins að hluta til amfetamínlík og að hluta til lýsergíðlík (LSD). Efnið veldur 

                                                 
90 Guðrún Hálfdánardóttir: „Sprautufíklarnir  skipta  hundruðum“,  http://www.mbl.is (skoðað 16. júlí 2015). 
91 Helgi  Gunnlaugsson:  „Fíkniefnavandinn  á  Íslandi:  Þróun  neyslu,  neyslumynstur  og  kostir  í  stefnumótun“,  
bls. 7. 
92 Guðrún Hálfdánardóttir: „Sprautufíklarnir  skipta  hundruðum“,  http://www.mbl.is (skoðað 16. júlí 2015). 
93  Kristinn Sigvaldason, Þóroddur Ingvarsson, Svava Þórðardóttir, Jakob Kristinsson og Sigurbergur 
Kárason:   „Notkun   vímuefna   í   æð:   Afdrif sjúklinga eftir innlögn á gjörgæslu og niðurstöður 
réttarefnafræðilegra  rannsókna  við  andlát“,  bls.  515  og  517-518. 
94 „Þórhildur  Þorkelsdóttir:  „Fimm  dauðsföll  vegna  MDMA“,  http://www.visir.is skoðað (16. júlí 2015). 
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þannig bæði rangskynjunum og hefur örvandi áhrif. Efnið er eitt vafasamasta ef ekki 

langvafasamasta fíkniefnið sem hefur komist inn á fíkniefnamarkaðinn hér á landi.95 Mikil 

umfjöllun hefur verið um efnið í fjölmiðlum frá árinu 2013 þar sem upp hafa komið tilvik þar 

sem ungmenni hafa látist af of stórum skammti af efninu þrátt fyrir að hafa ekki átt sögu um 

neyslu fíkniefna. MDMA er dæmi um efni þar sem félagsleg notkun þess, þó ekki sé nema í 

eitt skipti, getur valdið dauða. 96  Efnið er því mjög hættulegt og styrkur MDMA í 

neysluskömmtum hefur verið að aukast undanfarin ár og því getur ein tafla hæglega drepið 

manneskju sem hefur lítið þol fyrir efninu eða er að neyta annarra vímugjafa samhliða.97   

4.4 Stefna yfirvalda í áfengis- og fíkniefnavörnum 

Á undanförnum árum hafa verið samdar ýmsar skýrslur, bæði innlendar sem og alþjóðlegar, 

um stefnu í áfengis- og fíkniefnavörnum. Í stefnuyfirlýsingum íslenskra stjórnvalda á þessu 

sviði hefur yfirleitt verði lögð áhersla á mikilvægi forvarna og sérstök áhersla hefur verið lögð 

á vímuefnavandann og forvarnir sem beinast að einstaklingum sem eru í áhættuhópum 

varðandi notkun fíkniefna, áfengis og tóbaks. Aðalmarkmið yfirvalda hér á landi er að minnka 

aðgengi að áfengi og öðrum vímuefnum þar sem talið hefur verið að hægt sé að takmarka 

vandamál tengd neyslu áfengis og fíkniefna með því að draga úr aðgengi. Sérstök áhersla 

hefur verið lögð á að hefta aðgengi barna og ungmenna að þessum efnum. Til að ná settu 

markmiði er lögð áhersla á lögregluaðgerðir, forvarnir og vímuefnameðferð. Í löggæsluáætlun 

2007-2011 kemur t.a.m. fram að sérstök áhersla sé lögð á það hjá lögreglunni að fækka 

afbrotum, einkum ofbeldis- og fíkniefnabrotum.98 Jafnframt hafa yfirvöld einblínt á að fræða 

ungmenni um vímuefni, vernda þau fyrir skaðlegum áhrifum þeirra og koma í veg fyrir að 

ungmenni byrji að neyta áfengis og annarra vímuefna.99  

                                                 
95 Þorkell Jóhannesson: Ávana- og fíknilyf og efni, bls. 57. Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson: Fíkniefni 
og forvarnir handbók fyrir heimili og skóla, bls. 69-70. 
96 Þorkell Jóhannesson: Ávana- og fíknilyf og efni, bls. 3. Þórhildur  Þorkelsdóttir:   „Fimm  dauðsföll   vegna  
MDMA“,  http://www.visir.is (skoðað 16. júlí 2015). 
97 Þórhildur  Þorkelsdóttir:  „Fimm  dauðsföll  vegna  MDMA“,  http://www.visir.is  (skoðað  16.  júlí  2015). 
98 Stefna í áfengis og vímuvörnum til ársins 2020, bls. 3 og 5. Dögg  Pálsdóttir:  „Aðgerðir  ríkisstjórnarinnar  í  
fíkniefna-, áfengis- og  tóbaksvörnum“,  bls.  16-17. Samantekt fjölskylduráðs um málefni fjölskyldunnar, bls. 
36-37. Löggæsluáætlun 2007-2011, bls. 12 og 19-20. Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson: Fíkniefni og 
forvarnir handbók fyrir heimili og skóla, bls. 180-184. 

 99 Stefna í áfengis og vímuvörnum til ársins 2020, bls. 5.  
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4.4.1 Ísland án eiturlyfja 2002 

Samtökin Evrópuborgir gegn eiturlyfjum (e. ECAD – European Cities Against Drugs) voru 

stofnuð í apríl 1994. Samtökin voru stofnuð sem nokkurs konar andsvar við breyttri stefnu 

nokkurra Evrópuríkja í fíkniefnamálum en ríkin höfðu áform um að lögleiða tiltekin fíkniefni. 

Reykjavíkurborg var á meðal þeirra borga sem stofnuðu samtökin. Samtökin starfa í þeim 

tilgangi að hvetja borgir til þess að taka upp virkar aðgerðir í baráttunni gegn ólöglegum 

fíkniefnum í stað þess að gefa upp baráttuna og lögleiða efnin. Í desember 1996 ákvað 

ríkisstjórnin að fara í samstarf við Reykjavíkurborg og Samtök Evrópuborga gegn eiturlyfjum 

um verkefnið Ísland án eiturlyfja 2002. Þátttaka ríkisstjórnarinnar í þessu samstarfi var liður í 

stefnu hennar í tóbaks-, áfengis- og fíkniefnavörnum. Þann 6. febrúar 1997 var undirritaður 

samstarfssamningur um verkefnið. Samningurinn fól í sé að ríkisstjórnin, Reykjavíkurborg og 

samtökin Evrópuborgir gegn eiturlyfjum myndu vinna saman að verkefninu en markmið 

verkefnisins var að Ísland yrði laust við ólögleg fíkniefni árið 2002. Verkefnið var hluti af 

stærri áætlun samtakanna, um eiturlyfjalausa Evrópu árið 2012. Samtökin vonuðust til þess að 

árangur verkefnisins hér á landi gæti verið fyrirmynd fyrir aðrar borgir í baráttu þeirra gegn 

fíkniefnum. Skipuð var stjórn til þess að hafa yfirumsjón með verkefninu en í henni áttu sæti 

fimm fulltrúar tilnefndir af dómsmálaráðherra, félagsmálaráðherra, heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra, borgarstjóra og Evrópusamtökum gegn eiturlyfjum. Stjórnin fékk 

úthlutað fjórum milljónum króna árlega til ráðstöfunar á meðan verkefnið stóð yfir, þ.e. árin 

1997-2001. Stjórnin leitaðist við að fá hin ýmsu félög og stofnanir til þess að taka þátt í 

verkefninu.100    

Ljóst er að markmiði átaksins, um að eyða burt fíkniefnum af landinu, var ekki náð. 

Verkefnið var alla tíð umdeilt og töldu margir markmið verkefnisins ansi háleitt og 

óraunhæft.101 Forsvarsmenn verkefnisins stóðu ekki fyrir neinum mælingum í upphafi og lok 

átaksins á meðferð og notkun fíkniefna né um fjölda fíkniefnabrota og því er óvíst hvaða 

árangur náðist í því að takmarka fíkniefni á landinu. Ríkislögreglan tekur hins vegar árlega 

saman upplýsingar um fjölda fíkniefnabrota og gefa þær tölur ágætis mynd af stöðu 

fíkniefnamála á landinu. Hafa ber þó í huga að ýmislegt getur haft áhrif á slíkar 

tölfræðiupplýsingar og fleiri skýringar en fjölgun eða fækkun brota geta legið að baki 

breyttum tölum. Til dæmis getur sérstakt átak hjá lögreglunni í tilteknum brotaflokki haft 

                                                 
100 Dögg   Pálsdóttir:   „Aðgerðir   ríkisstjórnarinnar   í   fíkniefna-, áfengis- og   tóbaksvörnum“,   bls.   18.  Mat á 
verkefninu Ísland án eiturlyfja, bls. 6. 
101 Hrafn  Pálsson:  „Ísland  án  eiturlyfja  2002“,  http://www.mbl.is (skoðað 15. júlí 2015). Mat á verkefninu 
Ísland án eiturlyfja, bls. 5.  
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töluverð áhrif og einnig ef umfangsmikið mál kemur upp þar sem hald er lagt á mikið magn 

efna. Í afbrotatölfræði lögreglunnar frá árinu 2002 er að finna samantekt á fjölda 

fíkniefnabrota á tímabilinu 1998-2002. Ljóst er að brotum fækkaði ekki á tímabilinu þrátt 

fyrir að töluverðar sveiflur séu í brotum milli ára. Fjöldi brota árið 1998 var 713, árið 1999 

voru brotin 962, árið 2000 voru framin 781 brot, 911 brot árið 2001 og árið 2002 voru 994 

fíkniefnabrot framin.102  

Þrátt fyrir að takmarkinu hafi ekki verið náð, þ.e. að útrýma fíkniefnum á Íslandi, var 

ávinningur verkefnisins þó nokkur líkt og ráða má af niðurstöðum viðhorfskannanna sem 

gerðar voru af Gallup á árunum 1997, 1998, 2000 og 2002 og rannsókna sem gerðar voru á 

vegum Rannsóknar & greiningar, Ungt fólk 1997, Ungt fólk 2000 og Grunnskólanemar 2001. 

Kannanirnar leiða í ljós að nokkur vitundarvakning varð á meðal ungmenna og foreldra þeirra 

og eftirlit foreldra með börnum og unglingum jókst. Jafnframt sýndu kannanirnar fram á að 

áhyggjur foreldra af því hvort börn þeirra myndu neyta fíkniefna minnkuðu á tímabilinu. 

Verkefnið lagði mikla áherslu á samveru barna og foreldra og sýna kannanirnar fram á að 

samveran jókst milli áranna 1997 og 2000.  

Helstu gallar verkefnisins voru að það var sniðið að forvörnum fyrir unglinga en til þess 

að hægt hefði verið að ná markmiðinu að útrýma fíkniefnum á Íslandi þá hefði verkefnið þurft 

að ná til breiðari hóps, enda er neysla á vímuefnum ekki bundin við ákveðinn aldurshóp. 

Jafnframt þótti verkefnið vera illa afmarkað en niðurstöður kannanna benda til þess að þeir 

sem tóku þátt í verkefninu sem og almenningur í landinu hafi átt erfitt með að átta sig á því 

hvaða verkefni voru partur af Ísland án eiturlyfja 2002 og hver ekki. Því til stuðnings má 

benda á að samkvæmt viðhorfskönnun sögðust 79% þeirra sem þekktu til verkefnisins Ísland 

án eiturlyfja 2002 ekki geta nefnt eitthvert eitt verkefni á vegum átaksins. Fagfólk taldi 

jafnframt að betri árangur hefði náðst ef fleiri aðilar hefðu verið virkjaðir og fleiri hópar og 

stofnanir komið að átakinu. Samkvæmt viðhorfskönnunum fannst mörgum að æskilegt hefði 

verið að koma íþróttahreyfingum betur inn í starfið sem og skólum, kennurum, foreldrum og 

heilbrigðisgeiranum.103   

4.4.2 Löggæsluáætlun 2007-2011 

Árið 2007 var gefin út löggæsluáætlun fyrir árin 2007-2011 á vegum dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins. Áætlunin var sú fyrsta sinnar tegundar en jafnfram sú eina þar sem 

                                                 
102 Afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra 2002, bls. 33.  
103 Mat á verkefninu Ísland án eiturlyfja, bls. 5-6.  
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fleiri áætlanir hafa ekki enn litið dagsins ljós. Samkvæmt ríkislögreglustjóra var gerð og 

útgáfa löggæsluáætlunarinnar ákveðin tímamót í löggæslu og taldi hann áætlunina vera 

upphaf nýrra tíma með skilvirkari löggæslu almenningi til heilla.104 Tilgangur áætlunarinnar 

var að veita leiðbeiningar um hvernig lögregluyfirvöld geta tekist á við fjölbreytt og krefjandi 

verkefni lögreglufólks á sem árangursríkastan hátt. Í áætluninni var tekið á verkefnum 

lögreglunnar út á við en einnig var litið til innri starfsemi lögreglu og starfsumhverfis 

lögreglufólks.105  

Í áætluninni kemur fram að eitt af markmiðum lögreglunnar sé að draga úr innflutningi á 

fíkniefnum og fíkniefnatengdum brotum. Þar kemur fram að fíkniefni ógni velferð í 

þjóðfélaginu og að þróun fíkniefnabrota síðustu fimm árin á undan (2002-2007) gefi til kynna 

að ekki hafi dregið úr fíkniefnaneyslu þrátt fyrir aukið forvarnastarf hinna ýmsu stofnana, 

félagasamtaka og lögreglu. Í áætluninni var stefnt að því að embætti lögreglunnar ynni 

markvisst að því að bæta skipulag og árangur aðgerða í baráttu gegn fíkniefnum, viðhalda og 

auka kerfisbundið eftirlit lögreglu, auka samstarf við foreldra, félagsmálayfirvöld, 

heilsugæslu, skóla og aðrar stofnanir, frjáls félagasamtök og aðra aðila sem geta stuðlað að 

bættum árangri starfsins, að stuðla að upplýsingastreymi og því að ólögmætur varningur sé 

gerður upptækur. Eitt af markmiðum lögreglunnar samkvæmt áætluninni var jafnframt að 

vinna gegn skipulagðri brotastarfsemi og innflutningi og sölu fíkniefna.106  

Í viðauka nr. II við áætlunina eru taldar upp helstu áherslur og markmið lögreglunnar árin 

2007-2011. Þar kemur fram að unnið verði markvisst að því að rannsaka og fækka afbrotum á 

sviði skipulagðrar glæpastarfsemi og fíkniefnabrota. Samkvæmt viðaukanum eru leiðirnar til 

að ná þessu markmiði t.a.m. að:  

1. Lögreglan skuli vera sérstaklega vakandi fyrir nýjum aðferðum brotamanna, 

nýjum tegundum brota og breyttu aðsetri brotamanna. 

2. Afla upplýsinga um ætlaða brotastarfsemi, meta þær og miðla áfram kerfisbundið.  

3. Efla kunnáttu og skilning allra lögreglumanna á skaðsemi skipulagðra afbrota. 

4. Almennir lögreglumenn taki í auknum mæli þátt í löggæslu og rannsóknum sem 

lúta að stærri málum varðandi eftirlit og afskipti af m.a. neytendum fíkniefna og 

dreifingu efnanna til þeirra.  

                                                 
104  Haraldur   Johannessen:   „Löggæsluáætlun   – Tímamót í löggæslu“,   http://www.mbl.is (skoðað 16. júlí 
2015).  
105 Löggæsluáætlun 2007-2011, bls. 5. 
106 Löggæsluáætlun 2007-2011, bls. 20. 
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5. Auka þarf sérþekkingu allra starfsmanna í fíkniefnamálum hjá 

lögregluembættunum.  

6. Lögreglustjórar taki árlega saman upplýsingar um þróun skipulagðra glæpa í 

umdæmi sínu.107  

4.4.3 Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020 

Þann 6. júní 2013 skipaði velferðarráðherra starfshóp sem fékk það hlutverk að semja 

heildstæða stefnu í áfengis- og vímuefnavörnum. Starfshópurinn var skipaður fulltrúum frá 

mennta- og menningarmálaráðuneyti, innanríkisráðuneyti, Embætti Landlæknis auk fulltrúa 

frá velferðarráðuneyti sem fór með formennsku í hópnum. Leitað var álits hjá hinum ýmsu 

sérfræðingum og embættismönnum auk þess sem fagráð á sviði áfengis- og vímuvarna gaf álit 

sitt.108  

Í desember 2013 var lögð fram heildstæð stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020. 

Markmið stefnunnar er að gefa skýr skilaboð til samfélagsins um hver stefnan í 

fíkniefnamálum sé og hvernig sé mögulegt að draga úr skaðlegum áhrifum vímuefna á bæði 

einstaklinga sem og samfélagið í heild sinni. Stefnan fjallar um forvarnir,  meðferðarúrræði, 

eftirfylgni meðferðar, endurhæfingu og lagaumhverfi. Stuðst er við gildandi lög og 

reglugerðir á sviði áfengis- og vímuefnamála en jafnframt er tekið mið af alþjóðlegum 

áherslum og alþjóðlegum skuldbindingum um stefnumótun á sviðinu. Í stefnunni er notað 

hugtakið vímugjafar og með því er átt við áfengi, fíkniefni, misnotkun ávana- og fíknilyfja 

auk vefaukandi stera.109 

Aðalmarkmið stefnunnar er að stuðla að samfélagi „sem einkennist af heilbrigðu umhverfi 

þar sem einstaklingum stafar ekki hætta af notkun eða misnotkun áfengis eða annarra 

vímugjafa“. Helstu markmið stefnunnar eru talin upp í 3. kafla hennar og eru eftirfarandi:  

1. Að takmarka aðgengi að áfengi og öðrum vímugjöfum. 

2. Að vernda viðkvæma hópa fyrir skaðlegum áhrifum áfengis og annarra vímugjafa. 

3. Að koma í veg fyrir að ungmenni byrji að nota áfengi eða aðra vímugjafa. 

4. Að fækka þeim sem þróa með sér skaðlegt neyslumynstur áfengis eða annarra 

vímugjafa. 

                                                 
107 Löggæsluáætlun 2007-2011.Viðauki II, bls. 1-2.  
108 Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020, bls. 3.  
109 Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020, bls. 3 og 5.  
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5. Að tryggja aðgengi fólks, sem á í vanda vegna misnotkunar eða ávana, að samfelldri 

og samþættri þjónustu sem byggist á bestu þekkingu og kröfum um gæði.  

6. Að draga úr skaða og fjölda dauðsfalla vegna eigin neyslu eða annarra á áfengi eða 

öðrum vímugjöfum.110 

Gert er ráð fyrir því í stefnunni að í kjölfar hennar komi aðgerðaráætlun sem mun innhalda 

„skýr skilaboð til samfélagsins um hvert eigi að stefna og hvernig unnt sé með markvissum 

aðgerðum að draga úr andlegum, félagslegum og líkamlegum skaða og kostnaði einstaklinga, 

fjölskyldna, fyrirtækja og samfélagsins í heild vegna vímuefnaneyslu“. 111  Í stefnunni er 

jafnframt gert ráð fyrir því að fyrsta aðgerðaráætlunin verði unnin árið 2014 og að hún líti 

dagsins ljós árið 2015. Áætlað er að skila drögum að áætluninni til heilbrigðisráðherra 1. 

september 2015 og að hún verði lögð fyrir á Alþingi haustið 2015.112 Aðgerðaráætlanirnar 

munu byggja á leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (e. World Health 

Organization) um hvaða aðgerðir eru líklegar til að skila árangri. 113 Aðgerðaráætlanirnar 

munu því byggja á gagnreyndum aðferðum og samkvæmt stefnunni verða þær gerðar til 

tveggja ára í senn og fylgt eftir árlega.114   

                                                 
110 Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020, bls. 7. 
111 Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020, bls. 3. 
112  Þskj. 682, lögþ. 2014-2015, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). Svar Kristjáns Þórs Júlíussonar við 
fyrirspurn Þórunnar Egilsdóttur á Alþingi þann 5. desember 2014. Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 
2020, bls. 3 og 5. Áslaug Einarsdóttir, lögfræðingur hjá velferðarráðuneytinu á skrifstofu gæða og forvarna 
(munnleg heimild, 17. júlí 2015).  
113 Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020, bls. 3. WHO – Handbook for actions to reduce alcohol 
related harm, bls. 6-68. 
114 Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020, bls. 3. 
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5 Refsistefna í fíkniefnamálum 

Í þessum kafla verður fjallað um refsingar fyrir fíkniefnabrot. Skoðuð verða sjónarmið um 

hvers vegna refsað er fyrir lögbrot og fjallað um markmið refsinga og réttlætingu þeirra, s.s. 

varnaðaráhrif. Refsistefna í fíkniefnamálum verður skoðuð og lagt mat á það hversu vel sú 

stefna hefur virkað í framkvæmd í ljósi ítrekunartíðni fíkniefnabrota. Refsistefnan verður 

einnig skoðuð með tilliti til alþjóðlegra skýrslna á sviðinu. Jafnframt verður fjallað stuttlega 

um viðhorf almennings til fíkniefna, fíkniefnabrota og refsinga fyrir fíkniefnabrot. 

5.1 Markmið og réttlæting refsinga 

Hugtakið refsing virðist frekar skýrt við fyrstu sýn en þó hefur það valdið nokkrum vafa í 

umræðunni um refsingar og réttlætingu þeirra.115 Hugtakið er hvergi skilgreint í lögum né 

lögskýringargögnum. Jónatan Þórmundsson, lögfræðingur og sérfræðingur á sviði refsisréttar, 

hefur hins vegar skilgreint hugtakið og samkvæmt skilgreiningu hans er refsing:  

[...] ein tegund viðurlaga, sem ríkisvald beitir þann, sem sekur hefur reynst um refsivert brot. 
Hún felur í sér vanþóknun eða fordæmingu samfélagsins og er til þess fallin að valda dómþola 
þjáningu  eða  óþægindum“.116  

Jörundur Guðmundsson, heimspekingur, hefur jafnframt skilgreint hugtakið refsing og 

skiptir hann hugtakinu í fjóra þætti.  

Í fyrsta lagi þá er það samkenni refsinga að þær eru óvelkomnar þeim sem hegnt er. Ef svo væri 
ekki þjónuðu þær vart tilgangi sínum. Í öðru lagi er refsing því aðeins refsing að hún sé fyrir 
afbrot, þótt ekki sé augljóst að sá sem refsað er verði að vera sekur. Í þriðja lagi verður refsing 
að vera verk persónulegra afla, að því leyti að einhver verður að hafa ákveðið refsinguna. Í 
fjórða lagi verður refsandinn að hafa rétt til þess að refsa. Þótt maður hafi gert eitthvað rangt, 
getur ekki hver sem er áskilið sér rétt til þess að refsa.117  

Refsingar hafa verið til frá örófi alda en eðli þeirra, tilgangur og markmið hefur breyst 

mikið í tímans rás. Norski lögfræðingurinn, og fræðimaðurinn, Johs. Andenæs fjallaði um það 

í bók sinni Straffen som problem að mannkynið hafi ávallt refsað en að mennirnir séu ekki 

sammála um það af hverju þeir refsa.  

                                                 
115 Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 43. 
116 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 62-63.  
117 Jörundur  Guðmundsson:  „Refsingar.  Úrræði  þess  ráðþrota?“,  bls.  6. 
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Det er ofte blitt sagt at samfunnet altid har brukt straff, men at man aldri er blitt enige om 
hvorfor man straffer.118  

Menn hafa í aldanna rás deilt um tilgang og markmið refsinga og ýmsar kenningar um 

refsingar hafa komið fram í sviðsljósið og ólíkar hugmyndir um fyrir hvaða háttsemi skuli 

refsa. Almennt þykir eðlilegt að refsa fyrir þá hegðun sem samræmist ekki gildum 

samfélagsins en með tímanum breytast þau gildi sem við lifum við og refsingarnar breytast 

þar með. Fyrr á öldum var aðalmarkmiðið með refsingum að láta brotamanninn þjást og 

hefndarsjónarmið voru algeng. Síðar meir komu fram hugmyndir um betrun brotamannsins og 

mikilvægi þess að refsingar hefðu góð áhrif á hann og skiluðu honum sem betri manni út í 

samfélagið.119  

Í refsirétti hafa verið settar fram ýmsar refsikenningar sem hafa þann tilgang að lýsa 

markmiðum refsinga. Rómverskir og grískir heimspekingar á öldum áður fjölluðu um 

markmið refsinga og siðferðilegan rétt ríkisins til þess að refsa og komu þeir fram með 

meginskiptingu refsikenninga sem var ríkjandi í margar aldir. Sú skipting byggir á því að 

annars vegar skuli refsa vegna þess að brot hafi verið framið og hins vegar skuli refsa til þess 

að koma í veg fyrir að síðar verði framin brot.120 Nú einkennast refsikenningar af tveimur 

grundvallarsjónarmiðum eða stefnum. Annars vegar eru sjónarmið um að hinn brotlegi hafi 

með því að fremja afbrot unnið sér til refsingar og kallast sú stefna endurgjaldsstefna. Hins 

vegar eru kenningar sem fjalla um nytsemi refsinga og kallast sú stefna nytjastefna. 121 Í 

greinargerð með frumvarpi til hegningarlaga er að finna lýsingu á markmiðum refsinga sem 

stuðst er við hérlendis sbr. eftirfarandi: 

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

                                                 
118 Johs. Andenæs: Straffen som problem, bls. 9.  
119 Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 42-45. 
120 Ragnheiður  Bragadóttir:  „Markmið  refsinga“,  bls.  97. 
121 Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 46-54.  Jón  Þór  Ólason:  „Auga  fyrir  auga,  
bls.   204.   Markmið   refsinga   og   þróun   viðurlagakerfisins“,   bls.   204.   Jörundur   Guðmundsson:   „Refsingar.  
Úrræði  þess  ráðþrota?“,  bls.  7.   
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Af því leiðir að refsingu ber ekki að beita nema nauðsyn krefji og ætla megi að hún nái tilgangi 
sínum.122   

Markmið refsinga hér á landi er því fyrst og fremst verndun almenns réttaröryggis og 

viðhald lögbundins þjóðskipulags en jafnframt að fullnægja réttlætistilfinningu almennings. Í 

greinargerðinni kemur einnig fram að refsingar skuli hafa almenn og sérstök varnaðaráhrif 

(þau áhrif sem refsingar hafa á hegðun manna) sem og siðferðismótandi áhrif. 123  Í 

greinargerðinni gætir mismunandi viðhorfa til réttlætingar refsinga og ekki er stuðst við eina 

afmarkaða stefnu í þeim málum. Þar koma fyrir nytjastefnusjónarmið, sbr. umfjöllun um 

refsingu sem aðferð til þess að verja borgarana fyrir afbrotum, en jafnframt er fjallað um 

réttlætistilfinningu almennings en það sjónarmið er í anda endurgjaldsstefnunnar. Af þessu má 

ráða að refsingar grundvallast bæði á endurgjalds- og  nytjastefnusjónarmiðum og ætla má að 

refsingar vegna mismunandi brota réttlætist af mismunandi sjónarmiðum. Nú verður fjallað 

um annars vegar endurgjaldskenningar og hins vegar um nytjastefnukenningar og þær 

skoðaðar með hliðsjón af réttarumhverfinu og með tilliti til fíkniefnabrota.   

5.1.1 Endurgjaldskenningar 

Endurgjaldskenningar hafa verið til frá örófi alda en kenningarnar byggja á því að refsing sé 

réttlátt endurgjald fyrir afbrot. Dæmi um endurgjaldskenningu   er   lögmálið   um   „auga fyrir 

auga, tönn fyrir tönn“  sem kemur fram í Biblíunni.124 Hefnd leikur stórt hlutverk í þessu forna 

lögmáli sem byggist á því að gerandinn skuli hljóta sömu eða svipuð örlög og þolandinn.125  

Samkvæmt endurgjaldskenningum byggir hvert samfélag á tilteknum grundvallarreglum 

sem settar hafa verið með það fyrir augum að viðhalda sáttmála milli borgaranna sem hefur 

það meginmarkmið að varðveita gagnkvæman rétt og öryggi allra í samfélaginu. 

Endurgjaldskenningar eru til í ýmsum myndum og þær ganga mislangt en eiga það flestar 

sameiginlegt að áhersla er lögð á réttlætingu refsinga. Réttlætingin felst oftar en ekki í því að 

það sé gott í sjálfu sér að gjalda illt með illu enda er tilgangurinn með refsingum fyrst og 

fremst að fullnægja réttlætinu.126 Refsingar þurfa ekki að leiða til góðs til lengri tíma litið til 

                                                 
122 Alþt. 1939 A-deild, bls. 352-353.  
123 Alþt. 1939 A-deild, bls. 352-353. 
124 Biblían. Önnur Mósebók 21:24, bls. 79. 
125 Beth Grothe Nielsen: Straf hvad ellers?, bls. 35-37. 
126 Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 46-54. 
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þess að vera réttlætanlegar samkvæmt endurgjaldskenningum. Endurgjaldskenningum má 

skipta í fjóra meginflokka og leitast þær allar við að réttlæta refsingar.127 

a) Friðþæging 

Kenningin um friðþægingu hefur sterka tengingu við hefndarsjónarmið. Friðþægingin á rætur 

sínar að rekja til trúarbragða en fyrr á tímum þótti mikilvægt að einstaklingar væru látnir 

gjalda fyrir syndir sínar og afbrot til þess að sefa reiði guðanna og náttúruaflanna. Síðar meir 

breyttust viðhorf fólks til friðþægingar og hún fór að snúast meira um innri friðþægingu 

geranda afbrots þar sem íþyngjandi refsing verður þess valdandi að hann hreinsast af broti 

sínu.128 

b) Makleg málagjöld 

Næsti flokkur endurgjaldskenninga er kenningin um makleg málagjöld en hún snýst aðallega 

um að refsing sé réttlátt endurgjald fyrir afbrot. Samkvæmt kenningunni telst brotamaður eiga 

það skilið að þjást í réttu hlutfalli við afbrotið sem hann fremur og á hann því skilið að hljóta 

refsingu fyrir brot sitt svo framarlega sem hún sé réttlætanleg.129 Kenningin byggir einnig á 

því að hverju broti hæfi ákveðin refsing og er því verknaðurinn einn og sér í raun nægileg 

réttlæting á refsingunni.130  Refsingar fyrir fíkniefnabrot virðast að miklu leyti snúast um 

makleg málagjöld, þ.e. brotamaður framdi alvarlegan glæp og á því rétt á þungri refsingu. 

Kenningin hefur hlotið gagnrýni fyrir að taka ekki tillit til brotamannsins sjálfs og að við 

ákvörðun refsingar sé einblínt um of á brotið sem var framið óháð þeim aðstæðum sem voru 

til staðar á verknaðarstundu og aðstæðum brotamannsins.131 

c) Vanþóknun/Fordæming 

Í þriðja lagi eru kenningar um vanþóknun eða fordæmingu afbrota og afbrotamanna og að 

sama skapi virðingu fyrir brotaþolum. Réttlæting refsinga byggir á því að ef ekki væri refsað 

fyrir afbrot færu yfirvöld ekki með borgarana sem jafnverðmæta skynsama einstaklinga. 

Kenningin byggir einnig á því að samræmi skuli vera milli afbrots og refsingar og að refsingin 

                                                 
127 Kristrún  Kristinsdóttir:  „Réttlæting  refsinga.  Hvað,  ef  nokkuð,  réttlætir  refsingu  ríkisvaldsins?“,  bls.  359. 
128 Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 46-47.  Jón  Þór  Ólason:  „Auga  fyrir  auga.  
Markmið  refsinga  og  þróun  viðurlagakerfisins“,  bls.  205.   
129  Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 51-52. Kristrún Kristinsdóttir: 
„Réttlæting   refsinga.  Hvað,   ef   nokkuð,   réttlætir   refsingu   ríkisvaldsins?“,   bls.   359. Jón  Þór  Ólason:   „Auga  
fyrir  auga.  Markmið  refsinga  og  þróun  viðurlagakerfisins“,  bls.  205-206. 
130 Jörundur  Guðmundsson:  „Refsingar.  Úrræði  þess  ráðþrota?“,  bls.  8.   
131 Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 50-51.  
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skuli stjórnast af því hversu mikil vanþóknun samfélagsins á brotinu er. 132  Danski 

lögfræðingurinn og fræðimaðurinn Stephan Hurwitz telur kenninguna eiga rétt á sér að hluta 

til enda ljóst að vanþóknun borgaranna á afbrotum getur leitt til þess fólk læri hvernig því ber 

að hegða sér og hvað telst vera rétt og rangt. Hann telur þó ekki hægt að réttlæta refsingar 

eingöngu með vanþóknun samfélagsins á broti.133 

d) Sefun 

Fjórða og síðasta kenningin snýst um sefun borgaranna. Þessi kenning á einkum við þegar um 

alvarleg brot er að ræða en vilji borgarans stendur oftar en ekki til þess að refsað sé fyrir brot 

á lögum enda vilja borgararnir ekki sætta sig við að brotamenn geti brotið mikilvæg réttindi 

annarra án þess að þurfa að taka afleiðingum þess. Refsingin hefur því í för með sér að 

ákveðið jafnvægi næst á ný í samfélaginu og með því móti verður réttlætiskennd almennings 

fullnægt.134  Í greinargerð með frumvarpi til almennra hegningarlaga kemur þetta sjónarmið 

glögglega fram, sbr. 

En auk þess fullnægir refsing réttlætistilfinningu almennings er ekki sættir sig við það, að menn 
skerði  órefsað  mikilvæg  réttindi  annarra“.135 

 

Sjónarmið endurgjaldskenninga eru ríkjandi þegar kemur að fíkniefnabrotum á öllum 

Norðurlöndunum enda eru refsingar almennt þungar og litið er svo á að þar sem brotin eru 

alvarleg eigi brotamaðurinn skilið að hljóta þunga refsingu.136 Hins vegar má spyrja sig hvort 

slík sjónarmið séu réttlætanleg í nútímasamfélagi en margir eru á móti stefnunni og telja hana 

stangast á við almennt siðferði sökum þess að það sé rangt að óska öðrum ills. Aðrir telja það 

eðlilega réttlætingu refsinga að tryggja frið í samfélaginu og fullnægja réttlætiskennd 

almennings. Lögfræðingurinn Sigurður Tómas Magnússon og afbrotafræðingurinn 

Hildigunnur Ólafsdóttur skýrðu þessa réttlætingu með eftirfarandi hætti: 

Víðtæk sátt virðist þá um það í þjóðfélaginu að refsingar í einni eða annarri mynd séu 
nauðsynlegar. Það virðist vera samofið réttlætiskennd og jafnvel siðferðis- og trúarviðhorfum að 
þjóðfélaginu beri að sýna andúð sína á afbrotum og samúð með brotaþolum með því að refsa 

                                                 
132 Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 51-52.  Jón  Þór  Ólason:  „Auga  fyrir  auga.  
Markmið  refsinga  og  þróun  viðurlagakerfisins“,  bls.  206. 
133 Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 52. 
134  Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 52-54. Kristrún Kristinsdóttir: 
„Réttlæting   refsinga.   Hvað,   ef   nokkuð,   réttlætir   refsingu   ríkisvaldsins?“,   bls.   359-360. Jón Þór Ólason: 
„Auga  fyrir  auga.  Markmið  refsinga  og  þróun  viðurlagakerfisins“,  bls.  206. 
135 Alþt. 1939 A-deild, bls. 352-353. 
136 Johs.  Andenæs:  „Skjebne,  skyld,  straff“,  bls.  61. 
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þeim sem brjóta reglur samfélagsins. Refsingar virðast þannig vera nauðsynlegar til að tryggja 
frið í samfélaginu. Þetta hlutverk má alls ekki vanmeta.137 

Lögfræðingurinn og afbrotafræðingurinn Franz von Lizst var í hópi þeirra sem eru á móti 

endurgjaldssjónarmiðum en hann taldi það grimmúðlega stefnu að gjalda illt með illu. 

Gjaldstefnan stangast jafnframt á við kristið siðferði sem leggur áherslu á fyrirgefningu en 

ekki hefnd og eftirsjá.138 Samkvæmt endurgjaldskenningum getur verið réttlætanlegt að gera 

brotamann refsiábyrgan fyrir tiltekinn skaðlegan verknað sem hann hefur framið og er það 

talið sanngjarnt og réttlátt að ákvarða honum refsingu sem er í eðlilegu samræmi við grófleika 

verknaðarins og sök brotamannsins.139  Endurgjaldssjónarmið koma hins vegar hvað verst 

niður á þeim hópum sem eiga bágt og eru veikir fyrir, s.s. fíkniefnaneytendum, og það getur 

varla talist eðlilegt eða siðferðilega rétt að refsa fíkli fyrir brot sem er bein afleiðing neyslu 

hans. 140  Aðalmarkmið refsistefnunnar, sem hefur verið í gildi í fíkniefnamálum síðustu 

áratugi, hefur ávallt verið að refsa fíkniefnasölum og innflytjendum en ekki neytendum.141 Þó 

er neytendum ítrekað refsað fyrir vörslur og meðferð fíkniefna sem eru brot sem teljast beinar 

afleiðingar neyslunnar. Fíklar skaða engan nema sjálfan sig með neyslunni og í ljósi þess er 

refsing í raun ekki réttlátt endurgjald fyrir brot þeirra, sökum þess að brotamaðurinn er bæði 

gerandi og þolandi brotsins (sjá nánar í kafla 6.1). Lögfræðingurinn Vagn Greve taldi að 

refsingar fyrir fíkniefnabrot eigi að vera eins vægar og mögulegt er sökum þess að refsingar 

hafi í eðli sínu mannskemmandi áhrif. Í ljósi þess má ætla að Greve sé ekki hliðhollur 

endurgjaldskenningum þegar kemur að réttlætingu refsinga fyrir fíkniefnabrot en hann hefur 

einnig talað fyrir því að lækka þurfi refsimörk fíkniefnabrota í Danmörku úr tíu árum niður í 

sex, af mannúðar- og fjárhagsástæðum. 142    

Sjónarmið endurgjaldskenninga má gjarnan greina í dómaframkvæmd. Við ákvörðun 

refsingar líta dómstólar aðallega til magns þeirra efna sem um ræðir, styrkleika þeirra og 

hættueiginleika og stundum er tekið fram að um sé að ræða efni með mikla hættueiginleika og 

að það skuli metið brotamanninum til refsiþyngingar.  

                                                 
137 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 16. 
138 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls.  67.  Johs.  Andenæs:  „Skjebne,  skyld,  straff“,  bls.  61.  
Arndís  Anna  K.  Gunnarsdóttir:  „Siðferðilegur  grundvöllur  refsinga“,  bls.  175. 
139 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 67. 
140 Båb  Bergwall:  „Paneldebatt.  Sammenfattning  utarbetad  av  journalist  Båb  Bergwall“,  bls.  131.   
141 Vagn  Greve:  „Narkotikalovgivningen  i  Danmark  set  fra  en  retspolitisk  synsvinkel:  en  kritisk  vurdering  af  
gældende  lovgivning“,  bls.  106. 
142 Sjónarmið Vagn Greve komu fram á málþingi Norræna sakfræðiráðsins árið 1985 sbr. Båb Bergwall: 
„Paneldebatt.  Sammenfattning  utarbetad  av  journalist  Båb  Bergwall“,  bls.  129-131. 
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Hrd. 25. október 2007 (72/2007). „Við ákvörðun refsingar ber meðal annars að horfa til 
hættueiginleika efnanna, magns þeirra og styrkleika. Er hér um að ræða verulegt magn af 
amfetamíni og kannabis sem ætlað var til söludreifingar hér á landi og enginn vafi leikur á að 
eru mjög skaðleg heilsu manna“. [...] „Horfir þetta til sérstakrar refsiþyngingar“. 
 
Hrd. 1997, bls. 1354. [...] „Er ljóst, að efnið MDMA er stórhættulegt fíkniefni. Þegar það er virt, 
hvort háttsemi ákærðu varði við 173. gr. a) alm. hgl.  eða einvörðungu við lög nr. 65/1974, ber 
m. a. að hafa í huga hina miklu hættueiginleika efnisins. Í 173. gr. a) alm. hgl. segir að hver, 
sem andstætt ákvæðum laga um ávana- og fíkniefni láti mörgum mönnum í té ávana- og 
fíkniefni eða afhendi þau gegn verulegu gjaldi eða á annan sérstaklega saknæman hátt, skuli 
sæta fangelsi allt að tíu árum. Samkvæmt þessu ræður efnismagnið eitt ekki úrslitum um það, 
hvort brot varði við þetta lagaákvæði. Það að flytja til landsins og selja og/eða afhenda 
jafnhættulegt fíkniefni og MDMA, er að áliti dómsins sérstaklega  saknæm  háttsemi.“ [...] „Svo 
sem ráða má af dómaframkvæmd, eru hættueiginleikar fíkniefna eitt þeirra atriða, sem litið er til 
við ákvörðun refsingar fyrir brot gegn fíkniefnalöggjöfinni. Fíkniefnin í þessu máli eru 
sérstaklega hættuleg og geta reynst lífshættuleg, svo sem rakið hefur verið. Brot ákærðu eru lýst 
refsiverð í þeim kafla almennra hegningarlaga, sem fjallar um brot, er hafa í för með sér 
almannahættu, en efnin voru ætluð til sölu og seld að mestum hluta. Háttsemi ákærðu hafði því í 
för með sér mikla hættu fyrir þann fjölda ungmenna, sem keyptu efnin til neyslu“. [...] 
„Dómurinn telur, að saknæmi brota, þar sem MDMA kemur við sögu, þurfi að sjást greinilega í 
dómaframkvæmd“. 
 
Hrd. 2001, bls. 742. „Brot ákærða eru stórfelld og varða innflutning og sölu mikils magns 
fíkniefna af flestum gerðum, eins og rakið var þar, á meðal eru fíkniefni með mikla 
hættueiginleika“.   

Í þessum dómum eru sjónarmið endurgjaldskenninganna ríkjandi, þá sérstaklega 

kenningarnar um makleg málagjöld sem og sefun borgaranna. Í dómunum er það virt 

brotamönnum til refsiþyngingar að um er að ræða hættuleg efni sem geti haft almannahættu í 

för með sér og þar sem brotin eru alvarleg þykir rétt að dæma þunga refsingu.  

5.1.2 Nytjastefnukenningar 

Samkvæmt nytjastefnukenningum eða leikslokakenningum, er markmið refsinga að þær hafi í 

för með sér nytsamleg áhrif. Kenningar nytjastefnunnar tengjast náið varnaðaráhrifum 

refsinga, sem fjallað verður um í kafla 5.2, en markmið flestra nytjastefnukenninga er að hafa 

í för með sér varnaðaráhrif. Refsingar skulu bæði hafa nytsamleg áhrif á brotamanninn sem og 

á þjóðfélagið í heild. Lögleg refsing telst eingöngu réttlætanleg ef hún leiðir af sér góða hluti 

til lengri tíma litið. Brot á réttlátu lagaákvæði einu og sér telst því ekki vera nægileg ástæða til 

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1940019&gr=
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þess að refsa heldur skulu refsingarnar einnig hafa jákvæðar afleiðingar. 143  Réttlætingar 

nytjastefnukenninga á afbrotum eru þrenns konar. Í fyrsta lagi að unnt sé að hindra afbrot með 

því að koma í veg fyrir að menn fremji þau, t.d. með því að loka menn inni, taka þá af lífi 

o.þ.h. Í öðru lagi er talið að hægt sé að fæla borgarana frá afbrotum og þannig koma í veg 

fyrir að afbrot séu framin. Í þriðja lagi að mögulegt sé að koma í veg fyrir afbrot með því að 

endurhæfa og bæta þá sem brjóta af sér.144  

Kenningum um réttlætingu refsinga, sem byggja á sjónarmiðum nytjastefnunnar, má 

skipta í fjóra flokka, nytjastefnu, takmarkaða nytjastefnu, betrunarkenningu og 

bótakenningu.145  

a) Nytjastefna 

Samkvæmt nytjastefnunni eykst langtímavelferð í samfélaginu sé refsingum beitt. Ríkinu ber 

því að refsa brotamönnum þar sem það skapar meiri ánægju en óánægju til langs tíma litið.146  

b) Takmörkuð nytjastefna 

Kenningin byggir á sömu meginsjónarmiðum og nytjastefnan en þó með ýmsum 

áherslubreytingum varðandi réttindi brotamannsins, s.s. að refsing megi ekki svipta 

brotamanninn réttindum sem hann hefur ekki fyrirgert og að ekki megi beita hann refsingu 

sem er ekki í samræmi við afbrot hans.147  

c) Betrunarkenning 

Kenningin snýst að miklu leyti um siðferði og byggir á því að refsingar auki líkur á því að 

brotamenn ákveði að velja veg löghlýðni sökum þess að þeim finnist það siðferðilega rangt að 

brjóta af sér. Yfirvöld skulu refsa brotamanni ef ljóst er að hann hefur brotið með saknæmum 

hætti, gegn réttlátu lagaákvæði, og líkur eru taldar á því að refsing hafi það í för með sér að 

hann kjósi að brjóta ekki af sér í framtíðinni, sökum þess að hann telur það vera siðferðilega 

rangt. Almennt er talið að refsing tryggi ekki iðrun brotamanns og sé ekki mannbætandi sem 

slík og má t.a.m. greina þessi viðhorf í greinargerð með frumvarpi til hegningarlaga en þar 

                                                 
143 Jón  Þór  Ólason:   „Auga   fyrir   auga   - markmið   refsinga   og   þróun   viðurlagakerfisins“,   bls.   207. Kristrún 
Kristinsdóttir:  „Réttlæting  refsinga.  Hvað,  ef  nokkuð,  réttlætir  refsingu  ríkisvaldsins?“,  bls. 354. 
144 Jörundur  Guðmundsson:  „Refsingar.  Úrræði  þess  ráðþrota?“,  bls.  8-9. Vagn Greve: Straffene, bls. 44-46.  
145 Kristrún  Kristinsdóttir:  „Réttlæting  refsinga.  Hvað,  ef  nokkuð,  réttlætir  refsingu  ríkisvaldsins?“,  bls.  354-
355. 
146  Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 53-54. Kristrún Kristinsdóttir: 
„Réttlæting  refsinga.  Hvað,  ef  nokkuð,  réttlætir  refsingu  ríkisvaldsins?“,  bls.  354-355. 
147 Kristrún  Kristinsdóttir:  „Réttlæting  refsinga.  Hvað,  ef  nokkuð,  réttlætir  refsingu  ríkisvaldsins?“,  bls.  354-
355. Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 71. 
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segir  að  ekki  sé  ætlast   til  þess  að  „refsing  sé   til  þess   fallin  að  betra  hugarfar  þess  sem  fyrir  

henni verður. Hún er, eins og áður segir, nauðsynleg neyðarráðstöfun, en til þess að ala upp 

sanna  löghlýðni  munu  aðrar  aðferðir  betri“.  Stundum  er  talið  að  með endurhæfingu í afplánun 

refsingar sé hægt að ala upp löghlýðni brotamannsins og hjálpa honum að bæta ráð sitt.148  

d) Bótakenning 

Kenningin snýst um að refsing sé leið fyrir brotamanninn, til þess að borga þeim 

einstaklingum sem hann hefur brotið gegn, til baka. Í ljósi þess skal eingöngu refsa ef 

brotamaður hefur með saknæmum hætti brotið gegn réttlátu lagaákvæði og sé honum refsað er 

stuðlað að því að endurreisa öryggistilfinningu borgaranna.149 

 

 

Réttlæting refsinga fyrir fíkniefnabrot, á grundvelli kenninga nytjastefnunnar, er 

ákveðnum vandkvæðum bundin sökum þess að kenningarnar gera ráð fyrir því að 

einstaklingar hafi ávallt frjálst val um það hvort þeir fremji lögbrot eða ekki. Kenningarnar 

gera ráð fyrir því að skynsamir einstaklingar muni velja að hlýða lögum þar sem 

ávinningurinn af löghlýðni sé meiri og betri en afleiðingar afbrots. Gerist einstaklingur hins 

vegar sekur um lögbrot þá eru afleiðingar þess, þ.e. refsingin, dýrkeyptari en ávinningurinn 

eða ánægjan sem hlaust af brotinu. Sumir ganga jafnvel svo langt að segja að einstaklingur 

velji að vera refsað, með því að brjóta lög.150 Til þess að hugmyndafræðin virki í framkvæmd 

þarf refsiframkvæmdin að vera virk og sýnileg því annars hafa refsingar ekki í för með sér 

varnaðaráhrif.151 Hugmyndafræðin gerir ráð fyrir því að sátt og samlyndi ríki um það hvað sé 

rétt og rangt og að allir í samfélaginu búi yfir því siðferði sem þarf til þess að fylgja lögum og 

reglum og geti á grundvelli þess tekið ákvörðun um hvort þeir vilji brjóta lög eða ekki.152 

Þegar fjallað er um fíkniefnabrot er hins vegar mikilvægt að hafa í huga að þeir einstaklingar 

sem fremja brotin eru breiður hópur fólks. Dæmi um tvenns konar fíkniefnabrot sem eru mjög 

                                                 
148 Alþt. 1939 A-deild,   bls.   353.   Kristrún   Kristinsdóttir:   „Réttlæting   refsinga.   Hvað,   ef   nokkuð,   réttlætir  
refsingu  ríkisvaldsins?“,  bls.  354-355. 
149 Kristrún  Kristinsdóttir:  „Réttlæting  refsinga.  Hvað,  ef  nokkuð,  réttlætir  refsingu  ríkisvaldsins?“,  bls.  354-
355.  
150 Immanuel Kant: The metaphysical elements of justice. Part 1 of the metaphysics of morals, bls. 105. 
151 Jón  Þór  Ólason:  „Auga  fyrir  auga  - markmið  refsinga  og  þróun  viðurlagakerfisins“,  bls.  207. 
152 Jón  Þór  Ólason:  „Auga  fyrir  auga   - markmið  refsinga  og  þróun  viðurlagakerfisins“,  bls.  207.  Sjá  einnig  
hugmyndir  John  Stuart  Mill  um  nytsemi  refsinga:  „Ég  tel  nytsemina  grundvöll  alls  siðferðis,  hinn endanlega 
mælikvarða góðs og ills [...] Að minni hyggju heimila þessir hagsmunir enga skerðingu á frelsi 
einstaklingsins til athafna nema þær athafnir varði hagsmuni annarra. Geri maður öðrum mein, er gild 
ástæða til að refsa honum að lögum eða með almennri  fordæmingu,  varði  verknaður  hans  ekki  við  lög“.  John 
Stuart Mill: Frelsið, bls. 47. 
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eðlisólík eru annars vegar brot fíkla og hins vegar brot fíkniefnainnflytjenda. Sumir þeirra 

sem brjóta gegn fíkniefnalögum flytja inn mikið magn af fíkniefnum í þeim tilgangi að selja 

þau og græða á meðan aðrir brotamenn eru sjúklingar sem hafa í vörslum sínum ólögleg 

fíkniefni til eigin neyslu. Brot þessara tveggja hópa eru í raun mjög ólík og mikilvægt er að 

gera greinarmun á þeim. Annars vegar er um að ræða fíkniefnaviðskipti þar sem 

aðalmarkmiðið er að græða og brotamennirnir vega og meta mögulegan ávinning af brotinu á 

móti refsingunni sem þeir gætu hlotið. Refsingar á hendur þessum hópi má réttlæta með 

nytjastefnukenningum og falla þær vel að stefnunni þar sem þessir einstaklingar taka 

meðvitaða ákvörðun um að brjóta af sér. Einnig getur velferð í samfélaginu aukist sé þeim 

refsað þar sem öryggistilfinning borgaranna eykst vitandi að brotamennirnir séu á bakvið lás 

og slá. Hins vegar er óvíst hversu vel betrunarkenningar eiga við um þennan hóp þar sem þeir 

líta gjarnan á brot sín sem viðskipti og því mun fangelsi ekki endilega hafa áhrif á 

siðferðisvitund þeirra þegar kemur að fíkniefnum og fíkniefnabrotum. Hinn hópurinn hins 

vegar, þ.e. fíklarnir, hefur ekki sömu möguleika á því að vega og meta ávinning af afbroti á 

móti afleiðingum þar sem þeir hafa í raun ekki sama val um það hvort þeir brjóti af sér sökum 

þess hversu sterk fíkn þeirra er. Líf þeirra snýst um fátt annað en neysluna og afleiðingarnar af 

því að brjóta lögin skipta litlu máli í samanburði við fíknina. Þegar kemur að brotum þessara 

einstaklinga virkar hugmyndafræði nytjastefnunnar ekki til hlítar. Spurningarmerki er hægt að 

setja við það hvort ávinningur hljótist af því fyrir samfélagið að refsa fíklum fyrir t.d. 

vörslubrot en jafnframt vakna siðferðilegar spurningar um hvort það sé rétt að refsa fíklum 

fyrir beinar afleiðingar sjúkdóms þeirra og hvort ekki sé eðlilegra að meðhöndla slík 

fíkniefnabrot sem heilbrigðisvandamál (sjá nánar í kafla 6.3).  

5.2 Varnaðaráhrif refsinga 

Varnaðaráhrif eru þau áhrif sem refsingar hafa á hegðun manna en vitneskjan um yfirvofandi 

refsingu getur sannarlega haft áhrif á breytni fólks. Hugmyndir um varnaðaráhrif hafa verið til 

frá örófi alda og hafa alla tíð verið einn megintilgangur refsinga og ein helstu rökin fyrir 

notkun þeirra. Til marks um það má nefna að í ritinu Protagoras eftir heimspekinginn Platon 

(f. 427 f. Kr.) kemur fram að refsing brotamanns eigi ekki að vera endurgjald fyrir afbrotið 

sem hann hefur framið þar sem brotamaðurinn getur ekki breytt því sem hann hefur þegar 
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gert. Tilgangur refsinga sé aftur á móti að hafa áhrif á breytni annarra einstaklinga í 

samfélaginu sem sjá hvaða afleiðingar afbrot geta haft í för með sér (almenn varnaðaráhrif).153  

Varnaðaráhrif skiptast í almenn og sérstök varnaðaráhrif. Almenn varnaðaráhrif eru þau 

áhrif sem refsingar hafa á aðra einstaklinga en þann sem refsað er, þ.e. að refsing eins hafi þau 

áhrif á aðra í samfélaginu að þeir brjóti síður af sér. Sérstök varnaðaráhrif eru þau áhrif sem 

refsingin hefur á þann sem refsað er.154 Jónatan Þórmundsson telur að varnaðaráhrif virki sem 

skyldi ef  þau  verða  til  þess  að  „verulegur  fjöldi  einstaklinga  láti  vera  að  fremja  refsiverð  verk,  

sem   þeir   hefðu   ella   framið“.155 Varnaðaráhrif refsinga eru yfirlýst markmið refsinga en í 

greinargerð með frumvarpi til hegningarlaga kemur fram að eitt markmið refsinga sé að hafa 

varnaðaráhrif.156 Þegar talað er um varnaðaráhrif sem markmið refsinga er átt við að ætlunin 

sé að refsingar dragi úr eða komi í veg fyrir afbrot og hafi þau áhrif á brotamanninn að hann 

brjóti ekki af sér aftur (sérstök varnaðaráhrif) og hafi þau áhrif á aðra einstaklinga að þeir 

fremji ekki afbrot (almenn varnaðaráhrif). Ef marka má skrif hinna ýmsu fræðimanna þá er 

oftar en ekki gengið út frá því að varnaðaráhrif séu megintilgangur refsinga án nánari 

umfjöllunar eða skýringa.157 

Almennt er sú forsenda lögð til grundvallar, að refsing skuli hafa bæði almenn og sérstök 

varnaðaráhrif, en það getur þó verið mjög mismunandi eftir brotaflokkum og eðli brota.158 

Johs. Andenæs telur að almennt sé það álit lögspekinga að almenn varnaðaráhrif séu 

æskilegra markmið refsinga heldur en sérstök varnaðaráhrif og sumir lögfræðingar telja 

jafnvel að almenn varnaðaráhrif séu eina mögulega leiðin til að réttlæta refsingar. Andænes 

telur jafnframt að almenn varnaðaráhrif séu löggjafanum ofarlega í huga þegar hann setur 

lögin og að vilji hans sé að lögin hafi í för með sér almenn varnaðaráhrif á almenning. 

Löggjafinn skoðar hvernig lögin þurfa að vera til þess að almenningur verði upp til hópa 

löghlýðinn. Löggjafinn eftirlætur svo dómstólum að taka tillit til sérstakra varnaðaráhrifa við 

ákvörðun refsingar.159 Stephan Hurwitz telur að megináherslan í réttarframkvæmd sé jafnan á 

almenn varnaðaráhrif og að sérstök varnaðaráhrif megi helst greina í þeirri meðferð sem 

                                                 
153 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 69-71.  Jón  Þór  Ólason:  „Auga  fyrir  auga   - markmið 
refsinga  og  þróun  viðurlagakerfisins“,  bls.  208. 
154 Vagn Greve: Straffene, bls. 36. Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 69-73. Jón Þór Ólason: 
„Auga   fyrir   auga   - markmið   refsinga   og   þróun   viðurlagakerfisins“,   bls.   208. Johs. Andenæs: Straff, 
almenprevensjon og kriminalpolitikk, bls. 45.  
155 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 74. 
156 Alþt. 1939 A-deild, bls. 352-353. 
157 Arndís  Anna  K.  Gunnarsdóttir:  „Siðferðilegur grundvöllur   refsinga“,  bls.  196.  Tómas  Hrafn  Sveinsson:  
„Að   framfylgja   siðferði“,   bls.   490.   Brynjar   Níelsson:   „Um   glæpi   og   refsingar“,   bls.   19.   Sigurður   Tómas  
Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 64.  
158 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 69.  
159 Johs.  Andenæs:  „Almenprevensjonen – illusjon  eller  realitet?“,  bls. 152-153. 
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fangar hljóta í afplánun refsingar.160 Í ljósi þessa má ætla að löggjöfin sjálf og í sumum 

tilfellum dómar séu til þess fallin að hafa almenn varnaðaráhrif í för með sér en að ákvörðun 

refsingar, refsiúrræði (s.s. fangelsi, samfélagsþjónusta, sáttamiðlun) og meðferð í afplánun 

refsingar hafi sérstök varnaðaráhrif á þann sem hlýtur refsingu. Með tilliti til þessa og 

dómaframkvæmdar í fíkniefnabrotum má því ætla að refsimörk fíkniefnalaga og þungir dómar 

fyrir fíkniefnabrot hafi það markmið að hafa almenn varnaðaráhrif í för með sér. Dómstólar 

og fangelsisyfirvöld hafa hins vegar svigrúm til þess að horfa til sérstakra varnaðaráhrifa enda 

er gjarnan litið til aðstæðna brotamannsins og leitast við að veita honum úrræði sem eru til 

þess fallin að betra hann, s.s. fíkniefnameðferð í afplánun refsingar.   

5.2.1 Almenn varnaðaráhrif 

Fyrr á öldum var aðalmarkmið refsinga að hræða fólk frá afbrotum og áttu refsingar að vera 

öðrum víti til varnaðar og vekja hjá fólki svo mikinn ótta og viðbjóð að það myndi ekki þora 

að brjóta af sér. Refsingarnar voru oft á tíðum ómannúðlegar og fólust í niðurlægjandi 

athöfnum sem voru gjarnan framkvæmdar fyrir augum almennings. Opinberar aftökur og 

pyndingar tíðkuðust, t.d. hengingar, brennimerkingar, gapastokkur og hýðingar. 161  Mótun 

hinnar almennu reglu um lögbundnar refsiheimildir (nulla poena sine lege) má rekja til 

þessarar refsistefnu, en talið var að sálræn þvingun fælist í því að birta viðurlög við afbrotum 

sem hefði það í för með sér að borgararnir myndu fylgja lögum og reglum. Refsikerfið átti að 

hafa siðamótunarhlutverk og markmiðið var að samspil væri á milli refsireglna, siðarreglna og 

trúarreglna.  

Samkvæmt Johs. Andenæs er aðalmarkmið refsistefnunnar í fíkniefnamálum að hafa 

almenn varnaðaráhrif í för með sér.162 Refsingar geta haft almenn varnaðaráhrif á fólk með 

þrenns konar hætti. Þær geta haft fælingaráhrif, geta styrkt siðferðisvitund fólks og þær geta 

haft venjumyndandi áhrif. Johs. Andenæs leggur áherslu á þessa þrjá þætti í grein sinni 

Almenprevensjonen – illusion eller realitet? sökum þess að gagnrýnendur almennra 

varnaðaráhrifa telja oftar en ekki að þau hafi eingöngu fælingaráhrif. Andenæs telur hins 

vegar að áhrif laganna á siðferðisvitund og venjumyndun fólks séu í raun meira virði, frá 

sjónarhóli löggjafans, en fælingaráhrifin. Ástæða þess er sú að siðferðisvitund og 

                                                 
160 Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 71.  
161 Beth Grothe Nielsen: Straf hvad ellers?, bls.  41.  Jón  Þór  Ólason:  „Auga  fyrir  auga - markmið refsinga og 
þróun  viðurlagakerfisins“,  bls.  208. 
162  Johs. Andenæs: Straffen som problem, bls. 79. Johs. Andenæs: Straff, almenprevensjon og 
kriminalpolitikk, bls. 13.  
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venjumyndun getur haft varnaðaráhrif á einstakling þrátt fyrir að hann þekki ekki gildandi 

lög.163  

Baráttan gegn fíkniefnum hefur orðið til þess að fólk hefur almennt séð neikvætt viðhorf 

til fíkniefna. Samkvæmt Andenæs þá getur hættan á því að verða refsað haft viss fælingaráhrif 

á þá einstaklinga sem gætu annars freistast til þess að prófa fíkniefni og refsistefnan getur því 

gert þeim erfiðara um vik að afla þeirra. Í ljósi þess gæti verið að færri komist í snertingu við 

fíkniefni en ef þau væru lögleg. Hins vegar er óvíst hversu langt þessi fælingaráhrif ná og 

hversu mikil þau eru til lengri tíma litið. Flestir þeirra sem prófa fíkniefni, t.a.m. af forvitni, 

hætta fljótlega að neyta efnanna. En fyrir þá einstaklinga sem á annað borð eru komnir inn í 

fíkniefnaheiminn, og eru farnir að ánetjast efnunum, þá hefur refsilöggjöfin ekki sterk 

fælingaráhrif.164  

Lög og reglur byggja að vissu leyti á þeim siðareglum sem gilda í hverju samfélagi og 

þeim viðhorfum sem almennt gilda um það hvað er rétt og hvað er rangt. Sum brot eru þess 

eðlis að fólk hefur almennt séð vanþóknun á þeim. Þegar brotamönnum er refsað fyrir þess 

konar brot getur það stuðlað að styrkingu siðferðisvitundar almennings og þar með skapað 

auknar hömlur gegn afbrotum. Almennt má telja að þegar refsireglurnar eru í samræmi við 

siðferðisvitund almennings séu siðamótunaráhrif laganna takmörkuð. Sama gildir um hið 

gagnstæða, þ.e. þegar refsireglurnar fara í bága við siðferðisvitund almennings. Telja má að 

siðamótunaráhrifin séu hvað sterkust þegar réttarvitund almennings er hlutlaus gagnvart 

lagareglunum og á það t.a.m. við um flestar umferðarreglur. Til að siðamótunarhlutverk 

laganna gagnist er mikilvægt að lagareglurnar séu réttlátar og að eðlilegt samræmi sé á milli 

refsingar og afbrots. Venjumyndun af völdum refsinga er það þegar borgararnir hlýða 

refsireglum sjálfkrafa án meðvitaðrar umhugsunar. Slík venjumyndun er stundum lögð að 

jöfnu við fráfælingu eða siðamótun en venjumyndunin telst þó frekar vera afleiðing af þeirri 

innrætingu sem stafar af fráfælingu eða siðamótun.165  

Í greinargerð með frumvarpi til almennra hegningarlaga er fjallað um réttlætistilfinningu 

almennings og tengsl hennar við viðhorf fólks til refsinga.166 Skiptar skoðanir eru um áhrif 

vitundar almennings um refsiviðurlög þar sem óvíst er hversu vel almenningur þekkir gildandi 

lög og lagaframkvæmd. Hugmyndir almennings um uppljóstrunarhættu og refsifullnustu 

                                                 
163  Johs.   Andenæs:   „Almenprevensjonen – illusjon   eller   realitet?“,   bls. 158. Johs. Andenæs: Straff, 
almenprevensjon og kriminalpolitikk, bls. 45.  
164 Johs. Andenæs: Straffen som problem, bls. 79. 
165 Andenæs:  „Almenprevensjonen – illusjon  eller  realitet?“,  bls. 157-158. Jónatan Þórmundsson: Viðurlög 
við afbrotum, bls. 72-72. Jón Þór Ólason:  „Auga  fyrir  auga  - markmið  refsinga  og  þróun  viðurlagakerfisins“,  
bls. 209. Johs.  
166 Alþt. 1939 A-deild, bls. 352-353. 
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skipta því máli í þessu sambandi og því getur umfjöllun fjölmiðla og samfélagsins verið fólki 

víti til varnaðar og leitt til þess að einstaklingur fremur ekki brot sem hann ella hefði 

framið.167 Fræðimaðurinn Knud Waaben telur varnaðarástæður helst tengjast refsiákvörðun 

og refsiframkvæmd, þrátt fyrir að lagaframkvæmd komi vissulega einnig til álita.168 Johs. 

Andenæs, Stephan Hurwitz og Jónatan Þórmundsson hafa allir fjallað um samspilið á milli 

uppljóstrunartíðni og refsinga. Þeir telja að almenn varnaðaráhrif stafi af refsivörslukerfinu í 

heild og að allir þættir kerfisins vinni saman. Í ljósi þess er varhugavert að draga þá ályktun 

að þynging refsinga ein og sér muni hafa áhrif á brotatíðni. 169  Til marks um það hafa 

dauðarefsingar t.a.m. ekki meiri almenn varnaðaráhrif í för með sér en lengstu 

fangelsisdómarnir, en rannsóknir hafa sýnt fram á að upptaka eða afnám dauðarefsingar hafi 

ekki marktæk áhrif á morðtíðni.170 Vænlegra til árangurs er að hafa refsivörslukerfið öflugt, 

skjótvirkt og með hárri uppljóstrunartíðni, þar sem meiri líkur eru á því að refsingar hafi 

varnaðaráhrif ef borgurunum er ljóst að þeir muni hljóta refsingu brjóti þeir af sér, frekar en 

að hafa refsingar sem þyngstar. Samspilið á milli hættunnar á því að upp komist um brotið og 

þeirrar refsingar sem er yfirvofandi skiptir því mestu máli við mat brotamannsins á því hvort 

ávinningur af brotinu sé þess virði.171 Í ljósi þess má setja spurningamerki við núgildandi 

refsistefnu í fíkniefnamálum sem felur í sér þungar refsingar fyrir fíkniefnabrot. 

Lögfræðingurinn Beth Grothe Nielsen útskýrir þetta samspil vel í bók sinni Straf hvad ellers? 

Þar segir hún að flestir séu almennt löghlýðnir og stundi því ekki þjófnað. Ástæða þess er 

vanalega siðferði fremur en ótti við að vera staðinn að verki. Hins vegar eru þessir sömu 

aðilar, sem stela ekki, gjarnan tilbúnir til þess að vinna svarta vinnu. Ástæða þess er að þeir 

gera ráð fyrir að þeir muni komast upp með brotið og það verði engar afleiðingar. Ef 

viðkomandi teldi hins vegar líkur á því að upp kæmist um brotið þá myndi hann líklega sleppa 

því að fremja það.172 Johs. Andenæs tekur sem dæmi í riti sínu Straff, almenprevensjon og 

kriminalpolitikk að mjög fáir myndu fremja afbrot fyrir framan nefið á lögreglunni.173 Fólk 

                                                 
167  Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 74. Johs. Andenæs: Straff, almenprevensjon og 
kriminalpolitikk, bls. 45. 
168 Knud Waaben: Strafferettens speciel del, bls. 38. 
169  Johs.   Andenæs:   „Almenprevensjonen – illusjon   eller   realitet?“,   bls. 157. Johs. Andenæs: Straff, 
almenprevensjon og kriminalpolitikk, bls. 64. Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, 
bls. 62-63. Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 71-77. 
170 Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 62-63. Helgi Gunnlaugsson: Afbrot og 
Íslendingar, bls. 34. Johs. Andenæs: Straff, almenprevensjon og kriminalpolitikk, bls. 64.  
171 Johs.  Andenæs:  „Almenprevensjonen – illusjon  eller  realitet?“,  bls. 157. Stephen Hurwitz: Den danske 
Kriminalret: Almindelig del, bls. 62-63. Johs. Andenæs: Straff, almenprevensjon og kriminalpolitikk, bls. 
57-58 og 61-69. Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 71-77. 
172 Beth Grothe Nielsen: Straf hvad ellers?, bls. 125-126. 
173 Johs. Andenæs: Straff, almenprevensjon og kriminalpolitikk, bls. 57.  
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vegur þannig og metur líkurnar á því að nást á móti ávinningnum af brotinu og í ljósi þessa er 

há uppljóstrunartíðni mun líklegri til þess að hafa almenn varnaðaráhrif í för með sér, og þar 

með draga úr afbrotum, frekar en þungar refsingar. 

Almenn varnaðaráhrif virka best ef þau koma í veg fyrir að fólk fremji afbrot sem það ella 

hefði framið. Vagn Greve telur jafnframt að varnaðaráhrifin hafi mesta virkni í þeim tilvikum 

þegar brotin eru vel undirbúin og skipulögð og framin að yfirlögðu ráði s.s. skipulögð 

brotastarfsemi, skattalagabrot o.þ.h.174 Þegar um skipulagða brotastarfsemi er að ræða, t.d. 

fíkniefnainnflutning, eru brotamenn meðvitaðir um áhættuna sem þeir taka og þeir vega og 

meta afleiðingarnar sem brotið getur haft á móti ávinningnum. Almenn varnaðaráhrif hafa 

almennt takmörkuð áhrif á þá einstaklinga sem fremja brot í geðshræringu, undir áhrifum 

vímuefna eða í öðru slíku ástandi sem hefur áhrif á skynsemi og rökhugsun og er þess 

valdandi að fólk hugsar ekki út í afleiðingar gjörða sinna og er ekki meðvitað um yfirvofandi 

refsingu.175 Beth Grothe Nielsen og Johs. Andenæs eru bæði þeirrar skoðunar að félagsleg 

staða fólks hafi áhrif þegar kemur að afbrotum. Fólk sem er í sterkri og góðri félagslegri stöðu 

er ólíklegra til þess að fremja afbrot sökum þess að það hefur almennt séð meiru að tapa, 

komist upp um brotið, en þeir sem eru í lakri félagslegri stöðu. Yfirvofandi refsingar hafa því 

meiri fælingarmátt í för með sér fyrir þá einstaklinga sem eru í efri stigum þjóðfélagsins en þá 

sem eru í neðri stigum þess. Hjá þeim einstaklingum sem eru hátt settir í samfélaginu hefur 

yfirvofandi skömm, hneyksli og álit annarra á brotinu oft meiri varnaðaráhrif í för með sér en 

refsingin sjálf. Í ljósi þess má ætla að refsingar hafi minni varnaðaráhrif í för með sér fyrir 

fíkniefnaneytendur sem hafa ef til vill minna að tapa en t.a.m. fjölskyldufólk í föstu starfi sem 

lifir almennt löghlýðnu lífi eða jafnvel fyrir þá sem stunda skipulagða brotastarfsemi, þar sem 

þeir sem eru hátt settir í fíkniefnaheiminum hafa eflaust töluverðu að tapa. Sumir 

einstaklingar eru þó þannig gerðir að yfirvofandi viðurlög við afbrotum hafa engin áhrif á 

breytni þeirra og þetta getur verkað í báðar áttir, þ.e. sumir einstaklingar eru ávallt löghlýðnir 

og þurfa því ekki varnaðaráhrif til að forðast afbrot en aðrir eru þannig gerðir að þeir brjóta 

lögin óháð því hvort viðurlög séu þung eða ekki, t.a.m. vegna lakrar félagslegrar stöðu, skorts 

á siðferði eða vegna trúarlegrar eða pólitískrar sannfæringar.176 

                                                 
174 Vagn Greve: Straffene, bls. 41-43. Johs.  Andenæs:   „Almenprevensjonen – illusjon  eller   realitet?“,  bls. 
172-173. 
175 Johs.  Andenæs:  „Almenprevensjonen – illusjon  eller  realitet?“,  bls. 172-173. 
176  Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 75. Johs. Andenæs: Straff, almenprevensjon og 
kriminalpolitikk, bls. 45 og 61-62. Vagn Greve: Straffene, bls. 41-43.  Jón  Þór  Ólason:  „Auga   fyrir  auga   - 
markmið  refsinga  og  þróun  viðurlagakerfisins“,  bls.  210. Beth Grothe Nielsen: Straf hvad ellers?, bls. 72-
73. Johs.  Andenæs:  „Almenprevensjonen – illusjon  eller  realitet?“,  bls. 173. 
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Óalgengt er að í dómum sé beinlínis vísað til varnaðaráhrifa við ákvörðun refsingar en 

þegar kemur að fíkniefnabrotum má stundum sjá merki þess að ætlun dómara hafi verið að 

láta refsingu hafa almenn varnaðaráhrif í för með sér. Johs. Andenæs telur að almenn 

varnaðaráhrif megi sérstaklega greina í dómum þegar dómstólar dæma í málum sem hafa ekki 

áður komið til kasta dómstóla og sökum þess telja dómarar ekki fullnægjandi að vísa 

eingöngu í almenna réttarframkvæmd.177  Í neðangreindum dómum má sjá dæmi þess að 

dómarar hafi litið til almennra varnaðaráhrifa    

Hrd. 1974, 219. „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. Þegar litið er til þess magns af fíkniefnum, sem 
hinir ákærðu“ [...] „fluttu inn og sumpart dreifðu, svo og háttsemi þeirra í heild sinni, ber að 
telja brot þeirra stórfelld samkvæmt 6. gr. laga nr. 77/1970“.  

 
Hrd. 1997, bls. 328. „MDMA er greinilega hættulegri vímugjafi en bæði amfetamín og lýsergíð 
og sér í lagi, ef tekið er tillit til bráðra og banvænna eituráhrifa [...]. Ef MDMA á eftir að 
breiðast út hér á landi, er viðbúið, að það leiði af sér fleiri bráð eitrunartilfelli en þekkist eftir 
amfetamín eða lýsergíð og mörg dauðsföll að auki. Við þetta bætist svo, að MDMA getur valdið 
langvarandi truflunum í starfsemi miðtaugakerfisins engu síður en amfetamín og lýsergíð, svo 
sem áður er nefnt. MDMA er samkvæmt framansögðu einn vafasamasti, ef ekki langvafasamasti 
vímugjafi, sem skotið hefur upp kollinum á fíkniefnamarkaði hér á landi“. [...] „Við ákvörðun 
refsingar ber að hafa í huga, að með atferli sínu stefndi ákærði að því að koma í dreifingu hér á 
landi miklu magni hættulegra vímuefna“.(Sjá nánari umfjöllun um dóminn í kafla 2.4.2). 
 
Hrd. 1997, bls. 1354. „Svo sem fram kemur í álitsgerð Rannsóknastofu í lyfjafræði, er hætta á 
því, ef útbreiðsla MDMA heldur áfram hér á landi, að það kunni að hafa í för með sér alvarlegar 
afleiðingar, svo sem dauðsföll“. [...]. „Dómurinn telur, að saknæmi brota, þar sem MDMA 
kemur við sögu, þurfi að sjást greinilega í dómaframkvæmd“. 

Í Hrd. 1997, bls. 328 var ákærða dæmd þung refsing fyrir innflutning á MDMA töflum en 

dómur hafði ekki fallið áður þar sem dæmt var fyrir innflutning á MDMA. Í dóminum var 

vikið frá eldri fordæmum og ákærða dæmd töluvert þyngri refsing en áður hafði verið dæmd 

fyrir svipuð brot. Eftirfarandi setning í dóminum er   athyglisverð:   „Dómurinn   telur,   að  

saknæmi brota, þar sem MDMA kemur við sögu, þurfi að sjást greinilega í 

dómaframkvæmd“.     Af  þessum  orðum  má  ráða að eitt markmið hinnar þungu refsingar hafi 

verið að setja fordæmi í málaflokknum og fæla aðra borgara frá fíkniefnabrotum. Markmið 

almennra varnaðaráhrifa er jákvætt í sjálfu sér en almenn varnaðaráhrif geta þó verið 

varasöm, þá sér í lagi ef einstaklingur hlýtur þyngri refsingu en hann ella hefði hlotið í þeim 

                                                 
177 Johs.  Andenæs:  „Almenprevensjonen – illusjon  eller  realitet?“,  bls. 153. 
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tilgangi að innræta öðrum löghlýðni.178 Almenn varnaðaráhrif hafa verið gagnrýnd fyrir að 

það sé ófullnægjandi markmið refsinga og jafnframt siðferðilega rangt að nota einstakling 

sem tæki til þess að koma í veg fyrir brot annarra. 179  Þessi rök byggja á því að allir 

einstaklingar séu jafnir og hver og einn einstaklingur hafi réttindi til jafns við aðra. Í ljósi þess 

er rangt að nota afbrot eins manns til þess að vera öðrum víti til varnaðar. Samkvæmt Jónatan 

Þórmundssyni er viðleitni dómstóla til þess að láta dóma hafa almenn varnaðaráhrif í för með 

sér í lagi ef um er að ræða venjubundið refsimat í ákveðnum brotategundum eða þegar 

dómstólar stuðla að almennri refsiþyngingu smám saman. Hins vegar dregur hann í efa 

réttmæti þess, frá siðferðilegu sjónarmiði, að dæma mun þyngri refsingar en almennt hefur 

tíðkast, t.d. til þess að draga úr áhyggjum fólks af fjölgun ákveðinna brota. 180 

Afbrotafræðingurinn Nils Christie er á sama máli og Jónatan. Hann telur það siðferðilega 

vafasamt að einstaklingur sé látinn þjást í þeirri viðleitni að efla löghlýðni annarra borgara og 

hann segir mikilvægt að stíga varlega til jarðar í þessum efnum.181 

Þegar kemur að innflutningi á fíkniefnum er töluvert algengt að fengin séu svokölluð 

„burðardýr“ til þess að flytja efnin á milli landa (sjá nánar í kafla 6.3). Fólk fer stundum 

sjálfviljugt með efnin milli landa en því miður er það alltof algengt að burðardýrin séu 

einstaklingar sem eiga erfitt og eru gjarnan fórnarlömb aðstæðna og neyðast til þess að taka að 

sér þessi verkefni eða eru neydd í verkin. Þessir einstaklingar eru oftar en ekki erlendir 

ríkisborgarar sem koma hingað til lands með fíkniefni í fórum sínum og til eru dæmi um að 

við komuna til landsins séu þeir hnepptir í mansal.182 Ljóst er að almenn varnaðaráhrif virka 

ekki á þennan hóp enda eru þetta erlendir ríkisborgarar sem þekkja ekki lögin hér á landi og 

dómaframkvæmd og taka í sumum tilvikum ekki sjálfstæðar ákvarðanir heldur eru þeir 

blekktir eða neyddir til þess að flytja efnin milli landa.  

5.2.2 Sérstök varnaðaráhrif 

Sérstök varnaðaráhrif eru þau áhrif sem refsing hefur á þann sem hlýtur refsingu. Samkvæmt 

Stephan Hurwitz felast áhrif og markmið sérstakra varnaðaráhrifa einkum í þremur þáttum. Í 

fyrsta lagi að gera brotamanninn óskaðlegan fyrir þjóðfélagið en með því er átt við útilokun 

                                                 
178 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 76.  
179 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls.   76.   Arndís   Anna   K.   Gunnarsdóttir:   „Siðferðilegur  
grundvöllur  refsinga“,  bls.  196.   
180 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 76. 
181 Nils  Christie:  „Kontrollpolitikkens  virkninger“,  bls.  97.   
182  Kristjana Björg Guðbrandsóttir og Viktoría Hermannsdóttir: „Blekkt   og   notuð   sem   burðardýr“,  
http://www.visir.is (skoðað  1.  ágúst  2015).  „Betra  að  vernda  burðardýr“,  http://www.ruv.is (skoðað 1. ágúst 
2015).  
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brotamanns frá samfélaginu t.a.m. með refsivist, í öðru lagi að fæla brotamanninn frá frekari 

brotum vegna ótta við nýja og jafnvel aukna refsingu og í þriðja lagi betrun eða endurhæfingu 

brotamannsins sem er til þess fallin að gera brotamanninn hæfari til að takast á við lífið að 

lokinni afplánun.183  

Líkt og áður greindi voru markmið refsinga fyrr á öldum aðallega að vera öðrum víti til 

varnaðar og minni áhersla var lögð á þau áhrif sem refsingar gætu haft á brotamanninn 

sjálfan. Um miðja 19. öld var farið að horfa meira til brotamannsins og aukin áhersla var lögð 

á hans persónu og andlegt ástand við ákvörðun refsingar. Í kjölfar þessara breyttu áherslna 

komu ýmsar kenningar og byggðu þær margar hverjar á líffræðilegum einkennum 

brotamanna. Fræðimaðurinn Cesare Lombroso kom t.a.m. fram með kenninguna um hinn 

fædda afbrotamann en kenningin er undir sterkum áhrifum frá þróunarkenningu Darwins. 

Kenninguna byggði hann á rannsóknum á ítölskum föngum en kenningin snerist um að ýmis 

líkamleg og sálræn einkenni ýttu undir líkurnar á því að um afbrotamann væri að ræða. 

Kenningar hans mættu töluverðri gagnrýni en þær urðu þó til þess að sjónir manna fóru að 

beinast að brotamanninum sjálfum þegar kom að ákvörðun refsingar. Enrico Ferri var 

nemandi Lombroso og hann hóf að rannsaka afbrot sem félagslegt fyrirbrigði og lagði áherslu 

á meðferð afbrotamanna að teknu tilliti til félagslegra aðstæðna þeirra og ástands að öðru 

leyti. Franz von Liszt taldi að refsingar ættu ekki að taka mið af brotinu heldur 

brotamanninum sjálfum. Hann taldi því mikilvægt að ákvarða refsingu ekki eingöngu eftir sök 

heldur þyrfti einnig að beita skilorðsbundnum dómum, veita brotamönnun meðferð við 

vímuefnavanda, veita þeim geðlæknishjálp og í sumum tilvikum vista þá á geðdeild í stað 

þess að setja þá í fangelsi. Með þessu móti væri meiri áhersla lögð á meðferð og betrun 

brotamanna og minni áhersla á að fullnægja réttlætinu.184  

Í kjölfar breyttra hugmynda um refsingar myndaðist ný stefna í viðurlagapólitík sem 

kallast meðferðarstefna. Stefnan fór að taka á sig skýra mynd á fyrri hluta 20. aldar og hafði 

mikil áhrif á refsistefnu og refsiframkvæmd víða um heim allt fram á sjöunda og áttunda 

áratug aldarinnar. Hér á Íslandi náði stefnan þó aldrei mikilli fótfestu þrátt fyrir að hún hafi 

vissulega haft áhrif á mótun viðurlagakerfisins. Forsprakkar stefnunnar litu svo á að afbrot 

væru sjúklegt eða afbrigðilegt fyrirbrigði sem væru oftar en ekki afleiðing sjúklegs ástands 

                                                 
183 Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 65. Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við 
afbrotum, bls. 70-71.   Jón  Þór  Ólason:   „Auga   fyrir  auga   - markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“,  
bls. 211. 
184 Johs.  Andenæs:   „Almenprevensjonen – illusjon   eller   realitet?“,  bls. 151. Johs. Andenæs: Straffen som 
problem, bls. 41-48. Stephen Hurwitz: Den danske Kriminalret: Almindelig del, bls. 65-67. Jón Þór Ólason: 
„Auga  fyrir  auga  - markmið  refsinga  og  þróun  viðurlagakerfisins“,  bls.  211-212. 
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brotamannsins eða félagslega afbrigðilegra aðstæðna. Stefnan sætti mikilli gagnrýni um og 

eftir miðja 20. öldina sökum þess að hún byggði á röngum forsendum hvað varðar eðli 

afbrota. Rannsóknir sýndu jafnframt að meðferðin sem veitt var bar engu betri árangur en 

hefðbundin refsivist. Auk þess var lítið samræmi milli afbrota og viðurlaga í framkvæmd og 

oft um að ræða ójafnvægi milli dóma fyrir sambærileg brot. Töluvert bar á ótímabundnum 

refsingum þar sem brotamenn voru vistaðir á hæli um óákveðinn tíma og læknar höfðu 

ákvörðunarvald um það hvenær hinni svokölluðu meðferð var lokið og viðkomandi mætti fara 

aftur út í samfélagið. Annar brotamaður sem framdi sams konar brot og sá sem var vistaður á 

hæli, gat hins vegar hlotið tímabundna refsivist í fangelsi og ljóst er að slík mismunun særir 

réttlætiskennd fólks.185 Stór galli við meðferðarstefnuna var einnig að allir áttu að hljóta 

meðferð, einnig þeir sem þurftu í raun ekki á henni að halda. Þrátt fyrir galla á 

meðferðarstefnunni þá er meðferð í fangelsum samt nauðsynleg, þ.e. í þeim tilvikum þegar 

fangar eiga við vandamál að stríða hvort sem það er fíkn, geðræn vandamál eða annað. Til 

þess að refsivist hafi sérstök varnaðaráhrif í för með sér er ekki nóg að geyma fólk í 

fangelsum heldur þarf að veita því virk úrræði sem eru til þess fallin að betra brotamenn. Beth 

Groethe Nielsen telur að Danir hafi að miklu leyti misst trúna á meðferð í fangelsi, í kjölfar 

hruns meðferðarstefnunnar, og því eru almenn varnaðaráhrif iðulega aðalmarkmið refsinga í 

Danmörku.186 

Þrátt fyrir að meðferðarstefnan hafi ekki virkað sem skyldi hafði hún þó jákvæðar 

afleiðingar í för með sér en hún opnaði augu fólks fyrir neikvæðum afleiðingum 

fangelsisvistar og innilokun brotamanna. Fólki varð jafnframt ljóst að innilokun ber 

takmarkaðan árangur en er samt sem áður gríðarlega kostnaðarsöm fyrir samfélagið. Í ljósi 

þessa er nú fylgt því stefnumiði að beita fangelsisvist eingöngu í þeim tilfellum sem hún er 

óhjákvæmileg. Einnig hefur verið leitað nýrra afbrigða í framkvæmd fangavistar, refsivist 

hefur verið stytt t.a.m. með reynslulausn og leitað hefur verið nýrra viðurlagategunda, s.s. 

samfélagsþjónustu.187  

Sérstök varnaðaráhrif eru eitt af markmiðum refsinga hér á landi. Í greinargerð með 

frumvarpi til hegningarlaga má glögglega sjá að ætlunin er að refsingar samkvæmt lögunum 

hafi sérstök varnaðaráhrif í för með sér. Þar kemur fram að refsingum sé m.a. ætlað að hafa 

áhrif á þann sem tekur út refsingu og koma í veg fyrir að hann brjóti af sér aftur af ótta við 

                                                 
185 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 22-33.  Annette  Storgard:  „At  komme  ud  fra  fængsel“,  
bls. 15-16. 
186 Beth Grothe Nielsen: Straf hvad ellers?, bls. 116-121. Johs. Andenæs: Straffen som problem, bls. 44. 
187 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 34-35. 
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nýja og jafnvel aukna refsingu.188 Ákvæði hegningarlaganna um ítrekunaráhrif í 71. gr. alm. 

hgl. og refsiþyngingarástæður vegna fyrri brota í 5. tl. 1. mgr. 70. gr. alm. hgl. byggja t.a.m. á 

sjónarmiðum um sérstök varnaðaráhrif. Refsingar fyrir fíkniefnabrot á Íslandi eru þungar og 

velta má því fyrir sér hversu mikil sérstök varnaðaráhrif þessar þungu refsingar hafi í för með 

sér. Við fyrstu sýn má ætla að sérstöku varnaðaráhrifin séu mikil enda má ætla að sá 

einstaklingur sem tekið hefur út þungan dóm vilji alls ekki sitja af sér annan slíkan dóm. Hins 

vegar er málið ekki alltaf svo einfalt. Í fyrsta lagi sökum þess að stórfelld fíkniefnabrot eru oft 

á tíðum mjög verkskipt og því eru ekki alltaf höfuðpaurarnir handteknir og dæmdir í fangelsi. 

Refsing fyrir fíkniefnabrot gæti því haft sérstök varnaðaráhrif í för með sér fyrir þann 

einstakling sem fer í fangelsi en ekki fyrir þann sem skipulagði brotið og átti frumkvæði að 

því. Í ljósi þess hafa sérstöku varnaðaráhrifin ekki endilega þær afleiðingar að afbrotum fækki 

þar sem höfuðpaurarnir eru ennþá að skipuleggja og framkvæma fíkniefnabrot. Í öðru lagi 

gætu sérstöku varnaðaráhrifin misst marks þar sem fíkniefnabrot eru brot sem eiga sér jafnan 

stað í undirheimunum og þeir einstaklingar sem fremja þau hafa oft litla möguleika á öðru en 

að halda brotum áfram. Til dæmis gæti viðkomandi brotamaður verið fíkill sem fremur 

fíkniefnabrot til þess að fjármagna eigin neyslu. Einnig gæti verið að brotamaðurinn hafi ekki 

kost á því að afla sér löglegrar atvinnu sökum þess að hann er á sakaskrá og nýbúinn að 

afplána langan refsidóm og sér því ekki annan kost í stöðunni en að fara að selja fíkniefni.  

Sérstöku varnaðaráhrifin sem refsingar hafa í för með sér má að nokkru leyti greina í 

tölum um ítrekunartíðni afbrota. Slíkar tölur segja þó ekki alltaf allan sannleikann þar sem 

brotamenn geta t.a.m. haldið áfram afbrotum eftir að afplánun refsidóms lýkur þrátt fyrir að 

vera aldrei handteknir og þar með kemur ákveðin skekkja í tölurnar (nánar um ítrekunartíðni í 

kafla 5.4.1). Ragnheiður Bragadóttir, prófessor, spyr í grein sinni, Markmið refsinga, hver 

rökin séu fyrir því að refsingar fyrir fíkniefnabrot séu jafn þungar og raun ber vitni þar sem 

rannsóknir hafa bent til þess að varnaðaráhrif refsinga aukist ekki með þyngri refsingum, 

heldur minnki jafnvel. Brotatíðni í þeim löndum sem beita hvað þyngstum refsingum er ekki 

minni en í þeim löndum þar sem refsingar eru mildari, heldur er hún gjarnan meiri. Einnig 

bendir hún á að þungar refsingar dragi ekki úr ítrekunartíðni afbrota þvert á móti geta þær 

verið til þess fallnar að auka ítrekunartíðni. Ástæður þess geta t.a.m. verið að brotamenn sem 

sitja lengi í fangelsi missa tengslin við umheiminn og eiga erfitt með aðlagast lífinu á ný að 

afplánun lokinni, t.d. geta þeir átt erfitt með að fá heiðarlega vinnu. Í ljósi þessa má draga þá 

                                                 
188 Alþt. 1939, A-deild, bls. 352-353.  
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ályktun að refsistefnan í fíkniefnamálum sé á villigötum og nauðsynlegt sé að ráðast í 

endurskoðun á henni enda er fíkniefnavandinn mikið félagslegt og heilsufarslegt vandamál.189 

5.3 Refsistefna varðandi fíkniefnabrot  

5.3.1 Núgildandi refsistefna 

Líkt og áður hefur komið fram eru dómar fyrir fíkniefnabrot fremur þungir og brotamenn hafa 

verið dæmdir í allt að tíu ára fangelsi, sbr. Hrd. 4. febrúar 2010 (618/2009). Þegar dómar fyrir 

fíkniefnabrot eru bornir saman við dóma í öðrum brotaflokkum má sjá að dómar fyrir 

fíkniefnabrot eru oftar en ekki þyngri en dómar fyrir önnur brot. Í samfélagsumræðunni er 

gjarnan bent á þá staðreynd að dómar fyrir fíkniefnabrot séu þyngri en dómar fyrir t.d. 

kynferðisbrot. Þetta þykir mörgum mjög óeðlilegt og er þetta gjarnan nefnt sem rök fyrir því 

að dómar fyrir kynferðisbrot ættu að vera þyngri.190 Mikilvægt er að hafa í huga að það getur 

verið varasamt að bera saman tvo ólíka brotaflokka þar sem ýmsir þættir koma til skoðunar 

við ákvörðun refsingar í hverju og einu máli fyrir sig, s.s. einstaklingsbundnar aðstæður 

brotmanns og brotaþola, sakaferill, ítrekunarsjónarmið, aldur brotamanns, fjöldi brota sem er 

dæmt fyrir hverju sinni o.fl. Þessir þættir geta skekkt samanburð á refsingum milli ólíkra brota 

verulega og gera hann að nokkru leyti ómarktækan.  

Í kafla 2.3 og 2.4 var fjallað um þróun refsinga fyrir fíkniefnabrot. Þar kemur fram að 

fyrstu dómarnir fyrir fíkniefnabrot sem féllu um og eftir 1970 voru fremur vægir og 

meðallengd fangelsisrefsinga á árunum 1972-1980 var u.þ.b. tveggja til þriggja mánaða 

fangelsi. Fljótlega fóru dómarnir þó að þyngjast og refsistefnan tók að þróast í átt að þyngri 

refsingum. Í gegnum árin hefur töluverður fjöldi dóma fallið þar sem dæmt er fyrir brot á 

fíkniefnalöggjöfinni og eru þeir margir hverjir nokkuð þungir. Af dómaframkvæmd síðustu 

ára má þó sjá örla á breytingum og útlit er fyrir að refsingar gætu verið að þróast yfir í að vera 

mildari. Nú verða kannaðir nokkrir dómar er féllu á síðastliðnum fimm árum. Í nýlegum 

dómum er algengt að brotamenn sem fremja fíkniefnabrot séu dæmdir fyrir fleiri en eitt brot í 

einu og það getur skekkt verulega samantekt á meðalþyngd refsinga. Í ljósi þess verður ekki 

gerð sambærileg könnun og gerð var í 2. kafla ritgerðarinnar á meðalþyngd refsinga á 

nýlegum dómum heldur verður þess í stað stiklað á stóru og farið yfir nokkra áhugaverða 

dóma sem féllu á árunum 2010-2015. Leitast verður við að reifa dóma þar sem eingöngu eða 

                                                 
189 Ragnheiður  Bragadóttir:  „Markmið  refsinga“,  bls.  100. 
190 Sjá  t.d.  Brynjar  Níelsson:  „Um  glæpi  og  refsingar“,  bls.  19. 
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aðallega er dæmt fyrir fíkniefnabrot til þess að auðvelda samanburð og allir neðangreindir 

dómar varða brot gegn 173. gr. a) alm. hgl.  

Hrd. 4. febrúar 2010 (618/2009). T og J voru ákærðir fyrir stórfelld fíkniefnalagabrot með því 
að hafa staðið að framleiðslu fíkniefna ætluðum til söludreifingar. J hlaut tíu ára fangelsi og T 
hlaut átta ára fangelsi.   
 
Hrd. 2. desember 2010 (495/2010). D, G og P voru ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með 
því að hafa „staðið saman að innflutningi á samtals 1.594,43 g af kókaíni ætluðu til 
söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni [...] P játaði aðild sína í málinu en gerði kröfu fyrir 
Hæstarétti um mildun refsingar sem tekin var til greina og hann dæmdur í tveggja ára fangelsi. 
D neitaði sök en í málinu lágu meðal annars fyrir skýrslur um efni hljóðritaðra símtala milli 
hans og P og var talið að sekt hans í málinu væri sönnuð. Var staðfest niðurstaða héraðsdóms 
um sakfellingu D og fangelsisrefsingu í fjögur ár og sex mánuði, en í henni voru meðtaldar 
eftirstöðvar refsingar samkvæmt fyrri dómi sem D hafði fengið reynslulausn af“. Ekki taldist 
sannað að G hafi átt þátt að innflutningi fíkniefnanna og var hann sýknaður af þeim sökum.  

 
Hrd. 9. júní 2011 (716/2010). „E var ákærð fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa 
staðið að innflutningi til landsins á 19.750 ml af vökva sem innihélt amfetamínbasa ætlaðan til 
söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Vökvanum hafði verið komið fyrir í eldsneytistanki 
bifreiðar í Litháen, sem E kom með á skipi til landsins“. Framburður E var á reiki við rannsókn 
málsins og þótti hún reyna að afvegaleiða rannsóknina. Talið var að E hefði átt þátt í því að 
skipuleggja einhverja þætti brotsins og var hún sakfelld. Við ákvörðun refsingar var litið til þess 
að um var að ræða mikið magn af mjög sterkum fíkniefnum og þótti refsing hennar hæfilega 
ákveðin 8 ára fangelsi.  

 
Hrd. 19. júní 2012 (627/2011). „E var ákærður fyrir áfengis- og fíkniefnalagabrot með því að 
hafa tekið við samtals 1 kg af amfetamíni og 400 g af hassi og haft í vörslum sínum og selt hluta 
fíkniefnanna, fyrir að hafa ræktað 24-26 kannabisplöntur sem gáfu af sér 200-300 g af kannabis 
sem ákærði seldi, fyrir að hafa framleitt 15 lítra af landa sem ákærði seldi og fyrir að hafa haft í 
vörslum sínum u.þ.b. 114 g af hassi, 1 g af marijúana, 23 g af kannabislaufum, 309 kannabisfræ, 
60 g af amfetamíni og 6, 18 g af kókaíni. Með játningu E var hann fundinn sekur um brot 
gegn 173. gr. a) almennra hegningarlaga og 2. gr. sbr. 4., 5. og 6. gr. laga nr. 65/1974 um ávana- 
og fíkniefni [...]“. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að E gerðist m.a. sekur um stórfellt 
fíkniefnalagabrot. Til refsilækkunar var litið til þess að E hafði játað brot sín greiðlega og hafið 
fíkniefnameðferð strax eftir að afskiptum lögreglu lauk. Refsing E var fangelsi í 18 
mánuði. Vegna alvarleika háttsemi hans þótti ekki fært að skilorðsbinda refsinguna. 

 
Hrd. 15. nóvember 2012 (330/2012). „A, Á, B og H voru sakfelldir fyrir stórfellt 
fíkniefnalagabrot skv. 173. gr. a) almennra hegningarlaga með því að hafa staðið að innflutningi 
á 877,81 g af kókaíni, sem ætluð voru til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Að auki var A 
sakfelldur fyrir vörslur fíkniefna og Á fyrir umferðarlagabrot. Við ákvörðun refsingar var litið 
til þess að þáttur A, Á, B og H í skipulagningu og framkvæmd sameiginlega brots þeirra hefði 
verið nokkuð misjafn. Var A gert að sæta fangelsi í 3 ár, Á í 18 mánuði, B í 15 mánuði og H í 2 
ár og 6 mánuði“. Talið var sannað að B hafi verið svokallað burðardýr og var tekið tillit til þess 
við ákvörðun refsingar en jafnframt var tekið tillit til játningar hans sem og aldurs en hann 
fæddist árið 1941. Til refsiþyngingar í málinu var litið til magns og styrkleika efnanna. 
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Hrd. 30. maí 2013 (754/2012). „S var sakfelldur fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að 
hafa, ásamt tveimur öðrum, staðið að og skipulagt innflutning á samtals 569,15 g af kókaíni, til 
Íslands frá Danmörku. Með hliðsjón af magni og styrkleika fíkniefnanna og þess að um 
samverknað ákærða og meðákærðu var að ræða, svo og með hliðsjón af því að S átti sér engar 
málsbætur, þótti refsing hans hæfilega ákveðin fangelsi í 18 mánuði“.  
 
Hrd. 12. febrúar 2015 (85/2014). Þ var ákærður fyrir „stórfellt fíkniefnalagabrot með því að 
hafa staðið að innflutningi á 1049,72 g af kókaíni, 2,59 g af tóbaksblönduðu kannabisefni og 
2,33 g af hassi [...]“. Þ fullyrti að hann hafi verið neyddur til þess að sækja efnin og að haft hafi 
verið í ýmsum hótunum við hann. Framburður Þ um þessi atriði þótti ekki vera ótrúverðugur en 
einnig var horft til þess að brot Þ tengdust mikilsverðum hagsmunum þar sem hann flutti inn 
verulegt magn af hættulegu fíkniefni sem hann vissi eða mátti vita að ætlað var til söludreifingar 
og var það metið honum til refsiþyngingar. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að Þ hafði 
frá upphafi rannsóknar málsins gengist greiðlega við sínum þætti málsins og hafði ekki áður 
sætt refsingu. Jafnframt var litið til þáttar Þ sem burðardýrs en ekki skipuleggjanda brotsins og 
var það virt honum til mildunar refsingar. Með vísan til styrkleika efnisins og 
dómaframkvæmdar taldi dómurinn hæfilega refsingu fangelsi í 18 mánuði. 

Af þessum nýlegu dómum má ráða að refsingar fyrir fíkniefnabrot gætu hafa mildast á 

síðustu árum en ekki er að sjá að dómur hafi fallið síðan í júní 2011 þar sem dæmt er í mjög 

langt fangelsi. Erfitt er þó að segja til um það hvort breytingar hafa orðið á 

dómaframkvæmdinni enda um stutt tímabil að ræða. Vel má vera að refsingar séu ekki að 

þróast yfir í að vera mildari heldur gæti verið að þau mál sem komu til kasta dómstóla á 

árunum 2011-2015 séu ekki jafn stórfelld og eldri mál. Ástæður þess að brotin eru ekki jafn 

stórfelld geta verið margvíslegar. Í fyrsta lagi gæti verið um hreina tilviljun að ræða að þungur 

dómur hafi ekki fallið á þessum árum. Í öðru lagi gæti verið að brotamenn séu farnir að flytja 

minna magn í einu til landsins og fara í staðinn fleiri ferðir, eða þeir senda burðardýr sín í 

fleiri ferðir, og minnka þannig áhættuna í hvert skipti. Af dómaframkvæmd má ráða að það er 

orðið algengt að fá burðardýr til þess að ferðast með efnin á milli landa. Gjarnan er litið til 

þess til refsimildunar að viðkomandi brotamaður sé burðardýr og gæti það verið enn ein 

ástæða þess að verulega þungir dómar hafa ekki fallið undanfarin ár. Vel má vera að 

höfuðpaurarnir í fíkniefnaheiminum hafi orðið skelkaðir þegar dómar fóru að þyngjast og því 

hafi þeir fengið burðardýr í auknum mæli til þess að taka áhættuna fyrir sig. Einnig má vera 

að brotamenn séu orðnir lunknari við að smygla og fela framleiðslu sína og sölu. Að lokum 

getur svo verið að refsistefnan sé farin að þróast yfir í mildari refsingar fyrir fíkniefnabrot en 

tíminn einn mun leiða það í ljós hvort refsingar verði mildari eða hvort þær verði áfram 

þungar.   
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5.3.2 Markmið fíkniefnalöggjafar 

a) Koma í veg fyrir útbreiðslu og meðferð fíkniefna  

Þungum refsingum fyrir fíkniefnabrot er ætlað að hafa almenn varnaðaráhrif og fæla fólk frá 

afbrotum og í kjölfarið koma í veg fyrir útbreiðslu og meðferð fíkniefna. Hins vegar má ætla 

að sú stefna virki ekki sem skyldi þar sem fjöldinn allur af fíkniefnabrotum er framinn á 

hverju ári og á tímabilinu 2009-2013 var u.þ.b. þriðjungur fanga í fangelsum landsins að 

afplána dóm fyrir fíkniefnabrot.191 Árið 2001 voru 25,1% fanga að afplána refsingu fyrir 

fíkniefnabrot en árið 1994 var hlutfallið eingöngu 10,7% og því ljóst að mikil aukning hefur 

orðið á síðustu 20 árum á fjölda fanga sem sitja inni fyrir fíkniefnabrot.192  

Ólögleg fíkniefni hafa náð að festa sig í sessi á Íslandi líkt og annars staðar í heiminum 

þrátt fyrir umfangsmiklar aðgerðir stjórnvalda til þess að koma í veg fyrir þá þróun.193 Mikið 

hefur verið lagt í forvarnir, löggæslu og landamæraeftirlit og jafnframt var gerð tilraun til þess 

að eyða fíkniefnum af landinu, sbr. verkefnið Ísland án eiturlyfja 2002 (sjá kafla 4.4.1) en án 

árangurs. Vandinn við herferðir eins og Ísland án eiturlyfja er sá að það gleymist að hugsa til 

þess að þar sem fíklar eru, þar eru jafnframt fíkniefni. Í ljósi þess er ekki hægt að taka burt 

fíkniefnin og ætlast til þess að vandinn sé leystur þar sem fíklarnir þurfa á hjálp að halda við 

að komast yfir fíkn sína. Ætla mætti að það væri vænlegra til árangurs að nálgast 

fíkniefnavandann sem heilbrigðisvanda og veita fíklum þá aðstoð sem þeir þurfa. Með því 

móti væri ráðist að rót vandans í stað þess að dæma fólk í þungar refsingar sem bera 

takmarkaðan árangur.194 

Þrátt fyrir framangreind sjónarmið um að það sé mikilvægt að breyta því hvernig yfirvöld 

nálgast fíkniefnabrot og að draga megi úr refsigleðinni, þá er samt sem áður mikilvægt að 

hafa til staðar öflugt og skilvirkt eftirlit með innflutningi, framleiðslu og sölu fíkniefna. Þá 

skiptir máli að gera greinarmun á þeim hópi sem fremur minniháttar fíkniefnabrot og þeim 

sem fremja stórfelld fíkniefnabrot. Mikilvægt er að hafa öflugt eftirlit með seinni hópnum og 

                                                 
191 Tölfræðilegar upplýsingar um fullnustu refsinga fyrir árin 2009-2013, bls. 5. Árið 2009 voru 30% fanga 
að afplána refsingu fyrir fíkniefnabrot, árið 2010 var hlutfallið 34,7%, árið 2011 30,1%, árið 2012 27,8%, 
árið 2013 30,6%.  
192  Tölfræðilegar upplýsingar um fullnustu refsinga fyrir árin 2000-2008, bls. 5. Ársskýrsla 
Fangelsismálastofnunar ríkisins 1998, bls. 37. Árið 1995 var hlutfallið 13,8%, árið 1996 var hlutfallið 
13,0%, árið 1997 var hlutfallið 18,3% og árið 1998 20,1%. 
193 Johs. Andenæs: Straffen som problem, bls. 77-78. Brynjar  Níelsson:   „Um  glæpi  og   refsingar“,  bls.  19.  
Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 119. Taking Control: Pathways to Drug Policies That Work, bls. 
5-6. 
194 Brynjar   Níelsson:   „Um   glæpi   og   refsingar“,   bls.   19.   Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 119. 
Taking Control: Pathways to Drug Policies That Work, bls. 5-6. 
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aðgerðir lögreglu og tollgæslu skipta sköpum í þeim efnum en mikill árangur hefur náðst á 

síðastliðnum árum. Embættin eru stöðugt að efla gæslu sína og viða að sér þekkingu í þessum 

málaflokki og hafa með þekkingu sinni og kunnáttu náð að ljóstra upp um ýmis stórfelld 

fíkniefnabrot á síðastliðnum árum, s.s. fíkniefnaverksmiðjur og innflutning á fíkniefnum, líkt 

og ráða má af neðangreindum dómum.  

Hrd. 4. febrúar 2010 (618/2009). Lögreglu bárust upplýsingar um að fyrirtæki í eigu J hefði 
flutt inn varning sem notaður er til ræktunar á kannabisplöntum. Lögreglu bárust einnig 
upplýsingar um að J hefði til sölu mikið magn amfetamíns. Við rannsókn lögreglu kom í ljós að 
T hafði aðstoðað J við að flytja ýmsan varning. Í kjölfar þessa hóf lögreglan að hlera síma J og 
T og fylgjast með ferðum þeirra. Upplýsingar sem lögreglan hafði aflað voru bornar undir 
sérfræðinga hjá Europol og bandarísku alríkislögreglunni í Las Vegas. Samkvæmt sérfræðingi 
frá Europol var verksmiðjan gríðarlega fagmannleg og allur búnaður og vinnuferli faglegt. Talið 
var að úr því hráefni sem var á staðnum væri mögulegt að framleiða allt að 345 kg af 
amfetamíni. J hlaut tíu ára fangelsi og T hlaut átta ára fangelsi.   
 
Hrd. 2. desember 2010 (495/2010). „D, G og P voru ásamt Þ og Æ sakfelldir í héraði fyrir 
stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa staðið saman að innflutningi á samtals 1.594,43 g af 
kókaíni til Íslands frá Spáni ætluðu til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni“. Lögreglan fór í 
umfangsmiklar aðgerðir til þess að ljóstra upp um brotin og hleraði t.a.m. síma ákærðu, tók 
myndir og notaði eftirfararbúnað. Jafnframt fylgdust þeir með komu Þ til landsins sökum þess 
að lögreglan hafði grun um að hann myndi flytja fíkniefni með sér og reyndist sá grunur réttur.  

b) Vernda líf og heilsu almennings 

Verndarhagsmunir fíkniefnalöggjafarinnar eru líf og heilsa fólks og eitt af markmiðum 

löggjafarinnar er að vernda almannaheill. Til marks um það er 173. gr. a) alm. hgl. staðsett í 

XVIII. kafla laganna sem fjallar um almannahættubrot. Jafnframt kemur fram í greinargerð 

með frumvarpi til laga um ávana- og fíkniefni að efnin séu skaðleg og að það séu ekki síst 

ungmenni sem verða fíkniefnaneyslu að bráð. Þar segir jafnframt að varsla efnanna, afhending 

og meðferð þeirra hafi verið lýst refsiverð hvarvetna í nálægum löndum vegna áhrifanna sem 

efnin geta haft á heilsu fólks og sökum þess að margvísleg afbrot verði rakin til neyslu 

þeirra.195 Í dómum Hæstaréttar hefur þessum sjónarmiðum jafnframt verið haldið á lofti og 

litið hefur verið til þess við ákvörðun refsingar að um sé að ræða efni sem eru skaðleg heilsu 

fólks, sérlega hættuleg efni o.þ.h.  

Hrd. 1997, bls. 1354. Í héraðsdóminum var tekið fram að fíkniefnin í málinu séu sérstaklega 
hættuleg   og   að   þau   geti   reynst   lífshættuleg.   „Brot   ákærðu   eru   lýst   refsiverð   í   þeim  
kafla almennra hegningarlaga, sem fjallar um brot, er hafa í för með sér almannahættu, en efnin 

                                                 
195 Alþt. 1973-1974, A-deild, bls. 1851. 

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1940019&gr=


 78 

voru ætluð til sölu og seld að mestum hluta. Háttsemi ákærðu hafði því í för með sér mikla 
hættu  fyrir  þann  fjölda  ungmenna,  sem  keyptu  efnin  til  neyslu“. 
 
Hrd. 25. október 2007 (72/2007). „Við ákvörðun refsingar ber meðal annars að horfa til 
hættueiginleika efnanna, magns þeirra og styrkleika“. Í málinu var um að ræða verulegt magn af 
amfetamíni og kannabis sem ætlað var til söludreifingar og enginn vafi lék á því að efnin eru 
mjög skaðleg heilsu manna. Um var að ræða mikið magn, yfir 15,2 kg af amfetamíni og yfir 
10,2 kg af kannabis. Matsgerðir Jakobs Kristinssonar dósents og framburður hans fyrir dómi 
bentu til þess að styrkleiki amfetamínsins hafi verið ríflega í meðallagi en kannabisefnið hafi 
verið töluvert sterkt. Horfir þetta til sérstakrar refsiþyngingar. 

Sjónarmið um mikilvægi þess að vernda líf og heilsu fólks þegar kemur að 

fíkniefnabrotum hafa verið að styrkjast á síðustu árum þá sérstaklega á alþjóðlegum vettvangi. 

Hinar ýmsu skýrslur hafa komið út þar sem alþjóðleg samtök og hagsmunaaðilar lýsa yfir 

mikilvægi þess að yfirvöld leggi áherslu á að vernda heilsu almennings og að litið sé á 

fíkniefnavandann sem heilbrigðisvanda (sjá nánar kafla 5.5). 196  Hér á landi hefur sama 

umræða einnig komið upp á pallborðið og t.a.m. hefur heilbrigðisráðherra okkar lýst því yfir 

að sú refsistefna sem ríkt hefur í fíkniefnamálum síðustu áratugi virki ekki og í ljósi þess þurfi 

að endurskoða lögin, af opnum hug og án fordóma, í þeirri viðleitni að hjálpa fíklum og koma 

í veg fyrir að ungt fólk festist í vítahring neyslu. 

[...] ég hef talið nauðsynlegt að hugleiða aðrar leiðir – ræða opinskátt og fordómalaust um það 
hvernig við getum best tekist á við þau vandamál sem glímt er við. Verkefni mitt sem 
heilbrigðisráðherra er að nálgast viðfangsefnið af heiðarleika og með opnum hug, þannig að 
sameiginlega getum við sem þjóðfélag unnið betur bug á þeirri ógn sem steðjar að íslensku 
samfélagi  vegna  vímuefnanotkunar  […]  við  erum  að  setja  ungt  fólk  í  vítahring  og  við  erum  að  
gera það erfiðara en ella að ná til fíkla sem þurfa á hjálp og aðstoð okkar að halda. Ég væri ekki 
vanda mínum vaxinn sem heilbrigðisráðherra, ef ég lokaði á nýjar leiðir til að koma í veg fyrir 
[að] ungt fólk festist í vítahring sem getur eyðilagt framtíð þess. Og hvers konar 
heilbrigðisráðherra væri sá sem ekki er tilbúinn til að fara inn á nýjar brautir til að hjálpa 
fíklum?197 

5.4 Hafa þungar refsingar tilskilin áhrif? 

5.4.1  Fjöldi fíkniefnabrota og ítrekunartíðni  

Fíkniefnabrotum hefur fjölgað undanfarin ár. Árið 2011 komu til kasta lögreglunnar alls 1819 

fíkniefnabrot og árið 2014 voru brotin 2432. Aukningin átti sér aðallega stað í 

                                                 
196 WHO’s  role,  mandate  and  activities  to  counter  the  world drug problem: A public health perspective, bls. 
1-2 og 8. Taking Control: Pathways to Drug Policies That Work, bls. 5-6.  
197 Kristján   Þór   Júlíusson:   „Fíkniefnalöggjöfin   og   kostir   í   stefnumótun“,   http://www.velferdarraduneyti.is 
(skoðað 29. ágúst 2015). 
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innflutningsmálum og málum er varða vörslu og meðferð fíkniefna en fækkun hefur orðið á 

brotum er varða sölu og framleiðslu fíkniefna.198 Hafa ber þó í huga að komi upp eitt eða fleiri 

stór mál, getur það haft mikil áhrif á afbrotatölfræði þess árs.  

Þegar fjallað er um refsistefnu í fíkniefnamálum er mikilvægt að skoða ítrekunartíðni 

brotanna þar sem ítrekunartíðni getur gefið vísbendingu um hvort refsingarnar sem notast er 

við virki sem skyldi. Ef ítrekunartíðni er lág þýðir það að lítið hlutfall þeirra sem fremja afbrot 

brjóta af sér aftur. Árið 1998 var hafist handa við að rannsaka ítrekunartíði afbrota hér á 

landi.199 Úrtak rannsóknarinnar voru allir þeir sem luku afplánun dóms með fangelsisvist eða 

samfélagsþjónustu, eða hlutu skilorðsbundinn dóm frá 1. janúar 1994 til 30. nóvember 1998. 

Úrtakinu var skipt í fimm hópa, þ.e. þeir sem dæmdir voru fyrir fjármunabrot, manndráp eða 

líkamsmeiðingar, kynferðisbrot, fíkniefnabrot og önnur brot en þar voru fyrst og fremst 

umferðalagabrot ásamt öðrum brotum. Ítrekunartíðni þeirra sem luku refsingu var mæld á þrjá 

vegu, þ.e. þeir sem fengu ný afskipti frá lögreglu, þeir sem voru dæmdir að nýju til refsingar 

og þeir sem voru fangelsaðir á ný. Um fjórðungur þeirra sem voru í úrtaki rannsóknarinnar 

voru fangelsaðir á ný, þriðjungur þeirra hlaut nýjan dóm og lögreglan hafði afskipti af tveimur 

af hverjum þremur á nýjan leik innan við fimm árum eftir að þeir luku afplánun.200  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ítrekunartíðni var hæst hjá þeim sem sátu inni fyrir 

fjármunabrot og önnur brot. Ítrekunartíðni þessa hóps var um helmingi hærri en ítrekunartíðni 

þeirra sem dæmdir voru fyrir annars konar brot. Ítrekunartíðni var lægst hjá þeim sem sátu 

inni fyrir kynferðisbrot. Ítrekunartíðni þeirra sem frömdu fíkniefnabrot var ekki sérstaklega 

há, miðað við aðra hópa, en samt sem áður þriðja hæsta ítrekunartíðnin af þeim fimm hópum 

sem úrtakinu var skipt upp í. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hefur ítrekunartíðni 

tilhneigingu til þess að vera hæst meðal þeirra sem afplánuðu fangelsisvist og lægst meðal 

þeirra sem luku samfélagsþjónustu. Þó að undanskilinni nýrri fangelsun, en þar voru þeir sem 

fengu skilorðsbundinn dóm með lægstu ítrekunartíðnina. Athyglisvert er að lengd afplánunar í 

fangelsi tengist ekki hættu á ítrekun og í ljósi þess gæti stutt fangelsisrefsing í raun haft sömu 

                                                 
198 Afbrotatölfræði 2014. 1. janúar-31. desember 2014, bls. 4.  
199  Nýrri rannsókn á ítrekunartíðni afbrota er ekki til. Eldri rannsóknir á endurbrotatíðni fullorðinna 
einstaklinga eru tvær þó með ólíku sniði. Ómar H. Kristmundsson framkvæmdi sambærilega rannsókn og 
þessa árið 1988 sem sýndi fram á að um 60% þeirra sem luku fangelsisvist á árunum 1979 og 1980 voru 
dæmdir aftur til refsivistar 4-5 árum síðar. Gísli Guðjónsson og Jón Friðrik Sigurðsson gerðu rannsókn árið 
1997 sem sýndi fram á að um 40% af tæplega 500 föngum sem afplánuðu fangelsisdóm á árunum 1991-
1995 höfðu áður sætt fangelsisvist en ekki var mælt hve hátt hlutfall þeirra hlaut fangelsisdóm innan 
tiltekins tímabils eftir afplánun.  
200 Eric Baumer, Helgi Gunnlaugsson, Kristrún Kristinsdóttir, Richard Wright: Ítrekunartíðni afbrota á 
Íslandi. Rannsókn á afturhvarfi brotamanna til afbrotahegðunar eftir úttekt refsingar, bls. 24-28. 
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eða svipuð áhrif á ítrekun brotamanns og löng fangelsisrefsing. 201  Vagn Greve telur að 

fangelsisrefsingar fyrir fíkniefnabrot eigi að vera eins stuttar og mögulegt er þar sem fangelsi 

er mannskemmandi í eðli sínu og því eigi að beita slíkum refsingum í sem minnstum mæli. Í 

ljósi þessara niðurstaðna rannsóknarinnar má ætla að full ástæða sé til þess að fylgja áliti 

Greve og draga úr lengd fangelsisrefsinga fyrir fíkniefnabrot enda hefur stutt afplánun í 

fangelsi sömu áhrif á ítrekunartíðni og löng afplánun. Með þessu móti er einnig hægt að spara 

enda mjög dýrt að hafa fólk í fangelsi.202 

Á heildina litið er ítrekunartíðni afbrota á landinu svipuð og hjá öðrum þjóðum og 

stangast það á við ríkjandi sjónarmið afbrotafræðinga að ítrekunartíðni sé almennt lægri í 

fámennum samfélögum. Forsvarsmenn rannsóknarinnar vöktu sérstaka athygli á þessu í 

niðurstöðum sínum, enda er ítrekunartíðnin á Íslandi mjög svipuð og hjá öðrum þjóðum þar 

sem refsingar eru mun þyngri og þar sem alvarleg afbrot eru jafnframt algengari, en 

brotatíðnin á Íslandi er fremur lág.203 Af því má ráða að þungar refsingar eru ekki alltaf svarið 

og vert er að skoða aðrar leiðir til þess að draga úr afbrotum, t.a.m. er samfélagsþjónusta 

skilvirkt úrræði og samkvæmt rannsókninni var ítrekunartíðni lægst hjá þeim sem tóku út 

refsingu sína með samfélagsþjónustu. Úrræðið er uppbyggilegt fyrir brotamanninn og heldur 

jafnframt tengslum hans við samfélagið en því er stundum haldið fram að fangelsisvist geti ýtt 

undir afbrot sökum þess að fangar öðlist jákvætt viðhorf til afbrota meðan á afplánun stendur. 

Auk þess rofna tengls brotamannsins við samfélagið utan fangelsisins og tengsl hans við aðra 

brotamenn geta aukist. 204  Með samfélagsþjónustu er hægt að draga úr þessum neikvæðu 

afleiðingum fangelsisrefsingar. 

5.4.2 Hvers vegna brýtur fólk gegn fíkniefnalögum? 

Tilgangur refsinga er almennt sá að varna lögbrotum. Í ljósi þess þurfa refsingar að vera 

fráhrindandi og þess eðlis að borgarar vilji ekki hljóta refsingu. Hins vegar er óttinn við 

refsingar ekki eina ástæða þess að menn halda sig frá afbrotum.205 Til eru ýmis lög og reglur 

sem fólk fylgir daglega án umhugsunar sem fólk myndi ekki brjóta þrátt fyrir að þær væru 

                                                 
201 Eric Baumer, Helgi Gunnlaugsson, Kristrún Kristinsdóttir, Richard Wright: Ítrekunartíðni afbrota á 
Íslandi. Rannsókn á afturhvarfi brotamanna til afbrotahegðunar eftir úttekt refsingar, bls. 43, 46, 62. 
Ragnheiður  Bragadóttir:  „Markmið  refsinga“,  bls.  100. 
202 Sjónarmið Vagn Greve komu fram á málþingi Norræna sakfræðiráðsins árið 1985 sbr. Båb Bergwall: 
„Paneldebatt.  Sammenfattning  utarbetad  av  journalist  Båb  Bergwall“,  bls.  129-131. 
203 Eric Baumer, Helgi Gunnlaugsson, Kristrún Kristinsdóttir, Richard Wright: Ítrekunartíðni afbrota á 
Íslandi. Rannsókn á afturhvarfi brotamanna til afbrotahegðunar eftir úttekt refsingar, bls. 72.  
204 Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 97. 
205 Jörundur  Guðmundsson:  „Refsingar.  Úrræði  þess  ráðþrota?“,  bls.  7. 
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ólögfestar.206  Dæmi um slíka reglu er manndráp, en fæstir myndu fremja morð þó svo það 

væri leyfilegt lögum samkvæmt. Siðferði fólks spilar því líka inn í þegar löghlýðni er skoðuð. 

Fleiri þættir koma einnig við sögu og þegar kemur að fíkniefnabrotum getur í tilviki sumra 

einstaklinga verið nauðsynlegt að brjóta gegn lögunum, þ.e. þegar um sjúklega fíkn í ólögleg 

fíkniefni er að ræða. Þegar aðstæðum er þannig háttað má spyrja sig hvort neysla og varsla á 

fíkniefnum eigi yfir höfuð að vera refsiverð. Fíklar sem eru langt leiddir í neyslu sinni þurfa 

sífellt að vera í felum fyrir lögreglunni. Þessir einstaklingar eru að glíma við sjúkdóm og 

eðlilegra væri að hið opinbera myndi leitast við styðja þá og hjálpa í stað þess að refsa þeim. 

Vandamál sem tengjast fíkniefnaneyslu eru aðallega félags- og heilbrigðistengd og því væri 

æskilegt ef tekið væri á þessum vanda á þeim vettvangi.207 Fíklar eru ekki glæpamenn, þeir 

eru veikir. Í ljósi þess ættu þeir ekki að þurfa að fela sig í undirheimum heldur ættu þeir að 

geta leitað sér hjálpar óhindrað og án ótta við að þeim verði refsað (sjá nánar í kafla 6.3 um 

skaðaminnkandi úrræði).208  

Fæstir þeirra sem prófa fíkniefni verða háðir fíkniefnum. Stór hluti þeirra sem prófar 

fíkniefni er ungt fólk sem leiðist ekki út í mikla neyslu heldur lifir annars reglusömu og 

löghlýðnu lífi. Þessir einstaklingar geta átt það á hættu að lenda í höndum refsivörslukerfisins 

og fara jafnvel á sakaskrá sem getur haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir framtíð þeirra. Sú hætta 

getur skapast að meðferð fíkniefna færist út á jaðra samfélagsins og að ungt fólk sem gerist 

sekt um neyslu eða vörslu efnanna verði stimplað sem glæpamenn en slík stimplun getur haft 

verulega neikvæð áhrif í för með sér fyrir þessa einstaklinga.209  

Líkt og kom fram í kafla 5.2.1 hafa þungar refsingar líklega mest varnaðaráhrif á þann hóp 

fólks sem stundar skipulagða brotastarfsemi, t.a.m. flytur inn og selur fíkniefni og leitast við 

að græða á fíkniefnaviðskiptum. Séu þessir einstaklingar handteknir og dæmdir í fangelsi tapa 

þeir peningum sökum þess að efnin eru gerð upptæk, ávinningur brotanna getur jafnframt 

verið gerður upptækur og þeir tapa peningum á því að sitja inni þar sem þeir geta ekki stundað 

sín viðskipti á meðan. Skipulögð brotastarfsemi hefur hins vegar verið að færast í aukana 

undanfarin ár svo ætla má að yfirvofandi refsingar hafi ekki svo mikil áhrif á þá sem stunda 

stórfelld fíkniefnabrot og skipulagða brotastarfsemi. Vera má að refsingarnar hafi ekki áhrif á 

                                                 
206 Johs.  Andenæs:  „Almenprevensjonen – illusjon  eller  realitet?“,  bls. 158. Jónatan Þórmundsson: Viðurlög 
við afbrotum, bls. 72. 
207 Vagn  Greve:   „Narkomaners   ret   til   deres  værktøj“,   bls.   431. Ragnar Hauge: Rus og rusmidler gjennom 
tidene, bls. 226-229. Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 116. Kofi Annan og Fernando Henrique 
Cardoso:  „Kofi  Annan:  Stop  war  on  drugs“,  http://edition.cnn.com (skoðað 5. ágúst 2015). 
208 Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 116. 
209 Vagn Greve: Straffene, bls. 44-46. Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 115. Kristján Þór Júlíusson: 
„Fíkniefnalöggjöfin  og  kostir  í  stefnumótun“,  http://www.velferdarraduneyti.is (skoðað 29. ágúst 2015). 
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höfuðpaurana, þar sem undirmönnum þeirra er gjarnan refsað, sbr. dómar þar sem burðardýr 

koma við sögu.210  

Hrd. 12. september 2012 (770/2012). „Dómendur telja að ákærði Z hafi verið í hlutverki 
svokallaðs burðardýrs í umræddum innflutningi á kókaíni og að taka beri mið af því við 
ákvörðun refsingar hans“.  
 
Hérd. Reykn. 4. desember 2012 (S-627/2012). „Á móti kemur að líta ber til játningar ákærðu og 
að ekki er unnt að fullyrða annað en að hún hafi verið svokallað burðardýr“.  
 
Hrd. 15. nóvember 2012 (330/2012). „Með vísan til alls framangreinds verður ákærði [...] 
sakfelldur fyrir að hafa farið til Kaupmannahafnar í því skyni að taka á móti og flytja umrædd 
fíkniefni til landsins, eins og honum er gefið að sök í 4. tl. I. kafla ákæru. Hins vegar þykir ekki 
sýnt fram á annað en að ákærði hafi verið svokallað burðardýr“. 

5.4.3 Af hverju eru fíkniefni ólögleg? 

Vagn Greve fjallar í grein sinni, Narkotikalovgivningen i Danmark set fra en retspolitisk 

synsvinkel: en kritisk vurdering af gældende lovgivning, um hvers vegna sum vímuefni eru 

flokkuð sem ólögleg fíkniefni og önnur ekki. Hann segir gagnrýnendur refsistefnunnar velta 

því sérstaklega fyrir sér hvers vegna kannabis sé ólöglegt þegar önnur efni, sem eru jafnvel 

skaðlegri, eru lögleg. 211  Erfitt er að svara þessum spurningum enda virðist það ansi 

handahófskennt hvaða vímuefni eru almennt ólögmæt og hver ekki.  Johs. Andenæs hefur 

einnig velt því fyrir sér hvers vegna herferðin gegn fíkniefnum er jafn mikil og raun ber vitni 

og í bók sinni Straffen som problem bar hann saman áfengi og kannabis. 

Det er delte meninger i faglitteraturen om hvor farleg hasj er, men mitt totalinntrykk etter det 
jeg har lest meg til, er at hasj i farlighetsgrad nærmest kan sammenlignes med alkohol. Begge 
stoffer kan ødelegge brukeren om de blir brukt til overmål, men begge kan også anvendes som 
nytelses- og rusmiddel under full kontroll af brukerne.212  

Áfengi er þriðji stærsti áhættuþáttur fyrir sjúkdóma og ótímabær dauðsföll í heiminum í 

dag. Samkvæmt tölum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar frá árinu 2010 má rekja 39 

dauðsföll af hverjum 100.000 til neyslu áfengis og vímuefna. Af þeim fjölda verða 35 rakin til 

                                                 
210 „Átak   í   lögreglurannsóknum   til   að   vinna   gegn   skipulagðri   glæpastarfsemi“,  
http://www.innanrikisraduneyti.is (skoðað   8.   ágúst   2015).   „Vísbendingar   um   að      alþjóðlegir   glæpahringir  
séu  að  skjóta  rótum  á  Íslandi“,  http://www.innanrikisraduneyti.is (skoðað 8. ágúst 2015). 
211 Vagn  Greve:  „Narkotikalovgivningen  i  Danmark  set  fra  en  retspolitisk  synsvinkel:  en  kritisk  vurdering af 
gældende  lovgivning“,  bls.  97. 
212 Johs. Andenæs: Straffen som problem, bls. 84.  
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áfengis og fjögur má rekja til ólöglegra vímuefna.213 Fleiri deyja því af völdum áfengis og 

tóbaks heldur en úr ofneyslu fíkniefna og ekki er vitað til þess að neinn hafi dáið úr ofneyslu 

kannabis.214 Með því að benda á þessa staðreynd vill höfundur alls ekki að draga úr alvarleika 

fíkniefna, enda um að ræða hættuleg efni sem geta verið afar skaðleg og haft gríðarlega 

alvarlegar afleiðingar á andlega og líkamlega heilsu. Burtséð frá því er um að ræða mjög 

áhugaverða tölfræði enda eru áfengi og tóbak lögleg efni en valda samt sem áður mjög 

miklum skaða og erfitt er að geta sér til um ástæður þess hvers vegna sum vímuefni eru 

ólögleg og önnur ekki.   

5.4.4 Vandamál tengd refsistefnunni 

Þungar refsingar fyrir fíkniefnabrot geta haft ákveðna kosti í för með sér og hafa þeir kostir 

vafalaust verið löggjafanum ofarlega í huga við samningu fíkniefnalöggjafarinnar. Helstu 

sjónarmiðin eru almenn varnaðaráhrif, þ.e. að þungar refsingar fæli fólk frá afbrotum. Hins 

vegar benda rannsóknir til þess að varnaðaráhrif refsinga aukist ekki þó dómar séu þungir. Í 

þeim löndum þar sem refsingar eru hvað þyngstar er brotatíðni jafnframt há og oft mun hærri 

en í þeim löndum þar sem refsingar eru hóflegri. 215  Til að mynda eru refsingar í 

Bandaríkjunum fyrir fíkniefnabrot mjög þungar en samt sem áður er útbreiðsla ólöglegra 

fíkniefna þar meiri en í flestum öðrum vestrænum ríkjum.216 Sjónarmið um réttlætistilfinningu 

almennings spila líka inn í sem rök fyrir þungum refsingum þar sem réttlætistilfinningu 

almennings er fullnægt þegar brotamenn fá þungan dóm fyrir alvarleg brot. Þó ber að hafa í 

huga, líkt og kom fram í kafla 5.4.1, að réttlætistilfinning almennings getur verið vafasamur 

mælikvarði. Fólk getur ekki lagt sama mat á hvert og eitt mál líkt og dómarar, sökum þess að 

fólk hefur almennt ekki þá þekkingu og reynslu á réttarkerfinu sem dómarar hafa. Jafnframt 

eru skoðanir fólks mismunandi og því er réttlætistilfinning almennings gjarnan á reiki.  

Þungar refsingar fyrir fíkniefnabrot hafa ákveðna galla í för með sér, t.d. er hætta á því að 

neyslan færist í undirheimana þar sem neytendur eru hræddir við að leita sér hjálpar. Einnig er 

nokkuð um að ungt fólk prófi fíkniefni en leiðist ekki út í neyslu þeirra, en geti, líkt og að 

framan greindi, lent á sakaskrá fyrir vörslur fíkniefna sem getur haft slæmar afleiðingar fyrir 

                                                 
213 Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020, bls. 6. WHO: Atlas on substance use. Resources for the 
prevention and treatment of substance use disorders, bls. 10. 
214 Joycelyn  Elders:  „Myths  about  medical  marijuana“,  http://www.november.org  (skoðað  26.  ágúst  2015). 
215 Ragnheiður  Bragadóttir:  „Markmið  refsinga“,  bls.  100. 
216 Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 118. Beth Grothe Nielsen: Straf hvad ellers?, bls. 72-73. 
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framtíð þess, s.s. þegar það sækir um vinnu.217 Refsistefnan hefur það einnig í för með sér að 

fíkniefnaverð hækkar sem getur haft skaðvænlegar afleiðingar í för með sér t.a.m. aukningu í 

skipulagðri brotastarfsemi, vændi og smáglæpum, s.s. þjófnaði.218   

Burtséð frá öllum þeim afleiðingum sem refsingar geta haft fyrir einstaklinginn ber einnig 

að hafa í huga þær afleiðingar sem þungar refsingar geta haft á samfélagið allt en núgildandi 

refsistefna í fíkniefnamálum er gríðarlega kostnaðarsöm fyrir samfélagið. Kofi Annan, fyrrum 

aðalritari Sameinuðu þjóðanna, er þeirra skoðunar að þungar refsingar fyrir fíkniefnabrot séu 

ekki rétta leiðin til að kljást við fíkniefnavandann þar sem þungar refsingar virka ekki sem 

skyldi og eru jafnframt gríðarlega kostnaðarsamar fyrir skattgreiðendur.  

Citizens see huge amounts of their taxes spent on harsh policies that are not working.219 

Hann telur mikilvægt að breyta refsingum fyrir fíkniefnabrot og að líta þurfi á 

fíkniefnavandann sem heilbrigðisvandamál. Ljóst er að það er dýrt að fara með mál í gegnum 

dómskerfið sem og að vista fólk í fangelsi, en hver fangi kostar ríkið u.þ.b. kr. 7.300.000 á 

ári.220 Sú stefna ríkir hér á landi að vista menn eingöngu í fangelsi í þeim tilvikum þar sem 

það telst vera brýn nauðsyn. 221  Hafa ber þó í huga að þó svo að mál endi ekki með 

fangelsisrefsingu, þá er rannsókn brota og málsmeðferð þeirra einnig dýr.  

Hrd. 1992, bls. 710. Þ var tekinn á Keflavíkurflugvelli með 0,67 g af kannabis. Tollvörður á 
Keflavíkurflugvelli bar vitni í málinu og kvað Þ hafa sagt, er kannabisefnið fannst: ,,Æ, gleymdi 
ég þessu hérna?"  Þ var dæmdur til að greiða 16.000 króna sekt en til vara 5 daga fangelsi.  

Í nefndum Hæstaréttardómi var um að ræða innflutning á innan við einu grammi af 

kannabis ætluðu til einkaneyslu. Í dóminum kemur fram að ákærði hafði möguleika á því að 

ljúka málinu með dómsátt en hann kaus að gera það ekki og því var málið sent áfram til 

ríkissaksóknara. Ákærði hefði því getað komið í veg fyrir að málið færi svona langt í kerfinu 

en burtséð frá því er það einkennileg refsistefna að draga mann fyrir dóm fyrir svo litlar sakir. 

Fíkniefnabrot eru í afbrotafræðinni kölluð afbrot án þolanda (e. victimless crimes) enda kæra 

hvorki seljendur né neytendur brotin til lögreglu.222 Deila má um það hvort fíkniefnabrot séu 

                                                 
217 Vagn Greve: Straffene, bls. 44-46. Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 115. Kristján Þór Júlíusson: 
„Fíkniefnalöggjöfin  og  kostir  í  stefnumótun“,  http://www.velferdarraduneyti.is (skoðað 29. ágúst 2015). 
218 Johs. Andenæs: Straff, almenprevensjon og kriminalpolitikk, bls. 13.  
219 Kofi  Annan  og  Fernando  Henrique  Cardoso:   „Kofi  Annan:  Stop  war  on  drugs“,   http://edition.cnn.com 
(skoðað 5. ágúst 2015). 
220 „Hver  fangi  kostar  7,3  milljónir“,  http://vb.is  (skoðað  5.  ágúst).   
221 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 34-35. 
222 Helgi  Gunnlaugsson:  „Fíkniefnavandinn  á  Íslandi:  Þróun  neyslu,  neyslumynstur  og  kostir  í  stefnumótun“,  
bls. 7.  
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almennt séð brot án þolanda en ljóst er að í þessu tilviki var enginn þolandi til staðar og 

maður getur spurt sig hvern það hefði skaðað ef maðurinn hefði fengið að yfirgefa 

Keflavíkurflugvöll án frekari rannsóknar og málaferla. Fjöldinn allur af opinberum 

starfsmönnum komu að málinu, s.s. tollverðir, lögreglumenn, saksóknarar, héraðsdómari, 

hæstaréttardómarar sem og starfsfólks héraðsdóms og Hæstaréttar. Kostnaður af málinu hlýtur 

að hafa verið töluverður og erfitt er að skilja hvers vegna lagt er í þennan kostnað og alla 

þessa vinnu fyrir ekki neitt þar sem ljóst er að engu var áorkað með málinu. Ríkissjóður fékk 

jú vissulega greiddar kr. 16.000 en þurfti á móti að leggja út mun meiri kostnað vegna 

málaferlanna (sjá nánar um  í kafla 6.4 um afnám refsiábyrgðar).    

5.5 Alþjóðlegar stefnur og straumar á sviði fíkniefnamála 

Fíkniefni eru alþjóðlegt vandamál og eitthvað sem öll ríki heimsins þurfa að glíma við. Hinn 

alþjóðlegi fíkniefnavandi hefur verið skilgreindur svo: 

The illicit cultivation, production, manufacture, sale, demand, trafficking and distribution of 
narcotic drugs and psychotropic substances, including amphetamine-type stimulants, the 
diversion of precursors and related criminal activities.223 

Í áratugi hafa ríki heimsins unnið saman í baráttunni gegn fíkniefnum, þ.e. hið svokallaða 

fíkniefnastríð. Nú eru hins vegar breytingar yfirvofandi á alþjóðlegum vettvangi þar sem ýmis 

félagasamtök og alþjóðlegar stofnanir hafa lýst því yfir að stríðið gegn fíkniefnum sé tapað og 

sú stefna sem ríkt hefur síðustu áratugi í fíkniefnamálum virki ekki og kominn sé tími til þess 

að gera breytingar á því hvernig við nálgumst fíkniefnavandann, bæði innan einstakra ríkja og 

á alþjóðlegum vettvangi. 224  Í þessum kafla verður farið yfir stefnur og strauma á sviði 

fíkniefnamála og litið yfir helstu skýrslur sem gefnar hafa verið út á síðustu árum á 

alþjóðlegum vettvangi.  

5.5.1 Global Commission on Drug Policy 

Global Commission on Drug Policy er sjálfstæð og óháð nefnd 22 leiðtoga og fræðimanna 

sem stofnuð var árið 2011. Nefndin hefur lýst því yfir að baráttan gegn fíkniefnum sé töpuð 

og mikilvægt sé að leiðtogar heimsins breyti því hvernig þeir nálgast fíkniefnavandann. 

                                                 
223  Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and 
Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem, bls. 7.  
224 Helgi  Gunnlaugsson:  „Drug use and drug controls in Iceland: An historic paradigm shift in sight?“,  bls.  
97. 
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Meðlimir nefndarinnar eru aðilar með fjölbreyttan bakgrunn og hafa þeir sinnt störfum sem 

tengjast mannréttindum, heilbrigðismálum, verið þjóðarleiðtogar, unnið með flóttafólki, 

rithöfundar o.fl. Meðlimir nefndarinnar eru t.a.m. Kofi Annan fyrrum aðalritari Sameinuðu 

þjóðanna, César Gaviria fyrrum forseti Kólumbíu, Ernesto Zedillo fyrrum forseti Mexíkó, 

Thorvald Stoltenberg fyrrum utanríkis- og varnarmálaráðherra Noregs og fyrrum yfirmaður 

flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og Mario Vargas Llosa rithöfundur. 

Árið 2011 gaf nefndin út skýrslu sem ber heitið War on Drugs og fjallar hún, eins og 

nafnið gefur til kynna, um hið alþjóðlega stríð gegn fíkniefnum. Fyrsta málsgrein skýrslunnar 

er afar áhugaverð en í henni kemur fram að stríðið gegn fíkniefnum sé tapað og nauðsynlegt 

sé að gera breytingar á fíkniefnamálum bæði innan hvers ríkis og á alþjóðlegum vettvangi. 

The global war on drugs has failed, with devastating consequences for individuals and societies 
around the world. Fifty years after the initiation of the UN Single Convention on Narcotic 
Drugs,   and   40   years   after   President   Nixon   launched   the   US   government’s   war   on   drugs,  
fundamental reforms in national and global drug control policies are urgently needed.225 

Þegar  alþjóðasamningur um ávana- og fíkniefni (e. Single Convention on Narcotic Drugs) 

gekk í gildi fyrir um 50 árum og Nixon þáverandi forseti Bandaríkjanna hóf herferð gegn 

fíkniefnum (e. US government’s War on Drugs) var almennt talið að ströng lagaumgjörð og 

þungar refsingar þeirra sem stunduðu framleiðslu, innflutning og neyslu fíkniefna væri 

lausnin á fíkniefnavandanum og myndi leiða til þess að markaðurinn með þessi efni minnkaði 

og í kjölfarið yrði heimurinn fíkniefnalaus. Hins vegar hafa vandamál tengd fíkniefnum ekki 

minnkað heldur hafa þau þvert á móti aukist umtalsvert. Tölur yfir neyslu fíkniefna allt frá því 

að alþjóðasamningur um ávana- og fíkniefni tók gildi eru ekki til en sé neyslan á heimsvísu 

skoðuð og árin 1998 og 2008 borin saman má sjá að markaðurinn hefur stækkað umtalsvert. 

Árið 1998 voru um 12,9 milljónir manna í heiminum sem neyttu ópíata226 og árið 2008 var sú 

tala orðin 17,35 milljónir og er það 34,5% aukning. Árið 1998 neyttu 13,4 milljónir manna 

kókaíns en 17 milljónir árið 2008, þ.e. 27% aukning. Kannabisneysla hefur aukist 

hlutfallslega minnst en árið 1998 neyttu 147,4 milljónir manna kannabisefna en 160 milljónir 

manna árið 2008 og er það 8,5% aukning.227  

                                                 
225 War on Drugs. Report of the global commission on drug policy, bls. 1-2.  
226 Ópíöt eru lyf unnin úr ópíumi eða eru efnafræðilega svipuð hvað varðar byggingu og virkni. Ópíöt eru 
m.a.   morfín,   heróín,   kódín,   metadón   og   petidín.   Ásgrímur   Ágústson:   „Hvað   eru   ópíöt?“.  
http://www.visindavefurinn.is (skoðað 14. ágúst 2015).  
227 War on Drugs. Report of the global commission on drug policy, bls. 4. Johs. Andenæs: Straffen som 
problem, bls. 79. 
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Í skýrslunni, War on Drugs, eru settar fram fjórar grundvallarreglur sem skulu vera til 

leiðbeiningar þegar alþjóðlegar og innlendar  fíkniefnastefnur eru samdar. Fyrsta 

grundvallarreglan snýst um það að stefnur í fíkniefnamálum skulu vera byggðar á 

vísindalegum og empirískum niðurstöðum. Mikilvægt er að taka upp skaðaminnkun fyrir 

heilsu, öryggi og velferð einstaklinga og samfélagsins í heild og mæla árangurinn sem þessi 

úrræði hafa í för með sér. Í öðru lagi skulu stefnur í fíkniefnamálum byggja á mannréttinda- 

og heilbrigðissjónarmiðum. Mikilvægt er að stöðva útskúfun og fordóma gegn þeim 

einstaklingum sem nota fíkniefni og þeim sem eru í neðri stigum ræktunar, framleiðslu og 

dreifingar. Meðhöndla skal fíkla sem sjúklinga en ekki glæpamenn. Í þriðja lagi skal þróun og 

innleiðing fíkniefnastefnu vera sameiginlega á ábyrgð allra í heiminum en þó þarf að taka 

með í reikninginn mismunandi pólitískan, félagslegan og menningarlegan veruleika ólíkra 

landa. Fíkniefnastefnur skulu virða réttindi og þarfir þeirra sem verða fyrir áhrifum frá 

framleiðslu og neyslu fíkniefna og flutningi á efnunum milli landa, líkt og kom fram í 

alþjóðasamningi Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og skynvilluefni 

(e. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances). Í fjórða og síðasta lagi skulu fíkniefnastefnur miða að því að vera alhliða og 

virkja þátttöku allra þeirra sem koma að forvarnastarfi og heilbrigðismálum sem og 

stjórnvalda. Þátttakendur í stefnunni skulu vera fjölskyldur, skólar, sérfræðingar á sviði 

lýðheilsu, borgaryfirvöld, löggæsluyfirvöld og aðrir opinberir aðilar.228  

Í skýrslu nefndarinnar,  Global Commission on Drug Policy, sem kom út í september 

2014, Taking Control: Pathways to Drug Policies That Work, er fjallað um hinar ýmsu leiðir 

sem nefndin telur vænlegar til árangurs í baráttunni gegn fíkniefnum. Útgangspunktur allra 

þessara leiða er heilsa og velferð fólks en nefndin telur að setja þurfi heilsu fólks og velferð 

samfélagsins í fyrsta sæti og mikilvægt sé að endurskoða forgangsröðunina innan 

refsikerfisins sökum þess að refsingar virka ekki sem skyldi og því sé mikilvægt að bæta 

heilbrigðis- og félagsþjónustu. Nefndin telur mikilvægt að ríki heimsins tryggi aðgang fólks 

að nauðsynlegum lyfjum. Jafnframt telur nefndin að stöðva þurfi herferð yfirvalda gegn 

fíkniefnaneytendum og að leggja skuli niður skyldumeðferð þeirra sem brotið hafa gegn 

fíkniefnalögum. Jafnframt þarf að tryggja önnur úrræði en fangelsun þeirra einstaklinga sem 

eru undirmenn í fíkniefnabrotum og fremja minniháttar, ofbeldislaus fíkniefnabrot, s.s. 

bændur og ræktendur, sendlar og aðrir þeir sem taka þátt í framleiðslu, flutningi og sölu 

ólöglegra fíkniefna. Erlendis er það algengt að fólk starfi í þessum iðnaði eingöngu í þeim 

                                                 
228 War on Drugs. Report of the global commission on drug policy, bls. 4. 
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tilgangi að sjá sér og fjölskyldu sinni farborða, t.d. bændur sem sjá ekki aðra kosti í stöðunni 

en að starfa fyrir stórtæka fíkniefnaframleiðendur. Refsingar og fangelsun þessa fólks hefur 

ekki dregið úr fíkniefnabrotum og vandamálum tengdum þeim né verið öðrum víti til varnaðar 

og því ljóst að kanna þarf aðrar leiðir til þess að taka á þessum brotum. Samfélagsþjónusta og 

svipaðar lausnir hafa reynst vel og eru mun ódýrari og afkastameiri en fangelsun. Nefndin 

leggur auk þess til að ríki heimsins skoði lögleiðingu eða afnám refsiábyrgðar vegna 

meðferðar ákveðinna fíkniefna og byrji t.a.m. á kannabis en skoði einnig afnám refsiábyrgðar 

fyrir vörslur sterkari efna. Að lokum eru ríki heimsins hvött til þess að nýta sér ráðstefnu þá 

sem áætlað er að halda árið 2016 á vegum Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna, The UN 

General Assembly Special Session on Drugs 2016, til þess að móta refsistefnu sína en 

markmið ráðstefnunnar er að móta alþjóðlega stefnu í vímuefnamálum.229 

Stofnaður hefur verið starfshópur hér á landi sem hefur það hlutverk að gera úttekt á 

lagaumhverfinu, skoða löggjöf annarra ríkja og skapa heildstæða stefnu í fíkniefnamálum sem 

leggur áherslu á mannúðlega nálgun. Hópurinn ber heitið Starfshópur um mótun stefnu til að 

draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnaneyslu, til aðstoðar og verndar 

neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum þeirra og samfélaginu í 

heild. Formaður hópsins hefur lýst því yfir að hópurinn stefni að því að hafa mótað sér skoðun 

á fíkniefnavandanum og refsistefnu í fíkniefnamálum fyrir ráðstefnu Allsherjarþings 

Sameinuðu þjóðanna og íslenska ríkisstjórnin geti þá byggt á niðurstöðum hópsins og tekið 

ákvörðun um það hvorum megin línunnar þau vilja vera á ráðstefnunni.230 

5.5.2 Er fíkniefnaneysla mannréttindi? Viðhorf Human Rights Watch 

Sameinuðu þjóðirnar hafa í aðdraganda ráðstefnu sinnar, The UN General Assembly Special 

Session on Drugs 2016, óskað eftir umsögn ýmissa sérfræðinga, samtaka og stofnana um 

fíkniefni og fíkniefnamál. Human Rights Watch er þeirra á meðal en um er að ræða sjálfstæð 

félagasamtök á sviði mannréttinda. Samtökin gáfu út álit sitt þann 15. maí 2015 og þar kom 

m.a. fram að það séu mannréttindi að neyta vímuefna á borð við kannabis, heróín og kókaín. 

Samtökin telja það brot á sjálfsákvörðunarrétti fólks og friðhelgi einkalífsins að refsa fólki 

fyrir neyslu ákveðinna efna og því ætti neysla fíkniefna að vera refsilaus. Samtökin telja 

                                                 
229 Taking Control: Pathways to Drug Policies That Work, bls. 5-6. 
230 Heimir   Már   Pétursson:   „Fíkniefnastefna   stjórnvalda   mótuð   fyrir   S.Þ“,   http://www.visir.is   (skoðað   26.  
ágúst   2015).   „Starfshópur   um   mótun   stefnu   til   að   draga   úr   skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum 
vímuefnaneyslu, til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeira, aðstandendum 
þeirra og  samfélaginu  í  heild“,  http://www.velferdarraduneyti.is  (skoðað  26.  ágúst  2015). 
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stríðið gegn fíkniefnum leiða til ítrekaðra brota á mannréttindum fólks af hálfu yfirvalda 

sökum þess að sífellt er verið að framfylgja refsilöggjöf og tryggja þar með „rétta“ 

meðhöndlun fíkniefnaneytenda. Hin mikla áhersla á að framleiðsla, dreifing og neysla 

fíkniefna sé refsiverð hefur einnig leitt til þess að ágóðinn af ólöglegri verslun með efnin 

hefur stóraukist og þar með hefur skipulögð brotastarfsemi og spilling aukist. Að lokum nefna 

samtökin í yfirlýsingu sinni að refsistefna síðustu áratuga varðandi vímuefni hindri notkun 

efnanna í lækninga- og rannsóknarskyni.231 

5.5.3 Pompidou hópur Evrópuráðsins  

Pompidou hópurinn er umræðuvettvangur þeirra sem móta stefnur stjórnvalda, sérfræðinga og 

fagaðila um aðgerðir gegn misnotkun fíkniefna og ólöglegum flutningi þeirra. Hópurinn 

starfar á vegum Evrópuráðsins í þeim tilgangi að samræma stefnu og starfsemi þátttökuríkja á 

sviði fíkniefnamála. Hópurinn var stofnaður árið 1971 og Ísland gerðist aðili að hópnum árið 

2000. Hópurinn hefur það markmið að kanna vandamál tengd misnotkun fíkniefna og 

ólöglegum flutningi þeirra frá sem flestum hliðum.232 

Yfirlýst markmið hópsins var fyrst um sinn að berjast gegn misnotkun fíkniefna og 

fíkniefnasmygli og hópurinn studdi aðgerðir ríkja gegn fíkniefnum. Hins vegar hefur stefna 

hópsins breyst á síðustu árum og ber nýjasta vinnuáætlun hópsins þess glögg merki. Áætlunin 

ber heitið Drug policy and human rights: new trends in globalised context og er vinnuáætlun 

fyrir árin 2015-2018. Í áætluninni er lögð áhersla á að hafa mannréttindi í forgrunni þegar 

kemur að fíkniefnamálum. Mælt er með því að ríki efli vitund almennings og yfirvalda um 

mannréttindi og leitist við að draga úr mannréttindabrotum sem framin eru þegar strangri 

refsistefnu er framfylgt. Hópurinn telur mikilvægt að draga úr fordómum sem beinast að 

fíkniefnaneytendum og að veita skuli fíklum nauðsynlega heilbrigðisþjónustu í afplánun 

refsingar. Í áætluninni kemur jafnframt fram að mikilvægt sé að yfirvöld fylgist vel með 

breytingum á neyslumynstri, framleiðslu og framboði fíkniefna. Útbreiðsla á 

amfetamínskyldum lyfjum hefur aukist undanfarin ár og á sama tíma hefur kannabisneysla 

haldist mikil. Neyslumynstur heróíns hefur einnig breyst og neytendur þess eru orðnir 

fjölbreyttari. Einnig er orðið algengt að fíkniefnaneytendur blandi saman ólöglegum 

fíkniefnum og lyfseðilsskyldum fíknilyfjum. Mikilvægt er að bregðast við þessum breytingum 

                                                 
231 Bruno  Ugarte:   „Human   Rights  Watch   submission   to   United  Nations   General   Assembly   on   drugs   and  
human  rights“,    http://www.hrw.is (skoðað 25. ágúst). 
232  Pompidou Group Work Programme 2015-2918. Drug policy and human rights: new trends in a 
globalised context, bls. 3. Ársskýrsla 2001, bls. 6.  
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og endurskoða nálgun yfirvalda þegar kemur að skaðaminnkun og úrræðum til að draga úr 

framboði þessara efna. Hópurinn telur einnig mikilvægt að bregðast við vandamálum í 

tengslum við fíkniefni og internetið. Fíkniefnasalar eiga auðvelt með að ná til ungmenna í 

gegnum internetið og fíkniefnaviðskipti hafa að nokkru leyti færst þangað og skoða þarf leiðir 

til þess að vinna gegn þessari þróun.233  

5.5.4 Afstaða Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar til refsistefnu í fíkniefnamálum 

Alþjóðheilbrigðisstofnunin hefur látið til sín taka þegar kemur að fíkniefnamálum enda er hin 

nýja og breytta stefna í fíkniefnamálum almennt sú að líta á fíkniefnavandann sem 

heilbrigðisvandamál. Í ljósi þess á umræðan um fíkniefni mikið erindi við 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunina. Stofnunin gaf út skýrslu árið 2015 þar sem farið var yfir 

fíkniefnavandann og hvernig er best að ríki heimsins bregðist við honum. Í skýrslunni lýsir 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin yfir áhyggjum af heilsufari þeirra sem nota fíkniefni. Í ljósi þess 

er lögð áhersla á forvarnir og meðferð við fíknisjúkdómum, að þau fíkniefni sem eru í umferð 

verði yfirfarin og metin á nýjan leik af nefnd sérfræðinga um lyfjafíkn (e. the Expert 

Committee on Drug Dependence), að leitast verði við að draga úr smitsjúkdómum og þeir 

meðhöndlaðir (s.s. HIV og lifrarbólga), að auka aðgengi fólks að heilbrigðisþjónustu og þar á 

meðal lyfjum við framangreindum sjúkdómum. Stofnunin telur að draga megi úr þeim 

skaðlegu áhrifum sem fíkniefni hafa á heilsu fólks með forvörnum og meðferð. Lögð er 

áhersla á að hjálpa fólki, sérstaklega ungu fólki, að forðast fíkniefni og að leitast þurfi við að 

koma í veg fyrir að ungt fólk byrji í neyslu. Einnig þarf að hjálpa þeim ungmennum sem eru 

farin að fikta við fíkniefni og koma í veg fyrir að fiktið verði að fíkn.234 

5.6 Viðhorf almennings til fíkniefnabrota og refsinga 

Árið 2013 gerði embætti ríkislögreglustjóra og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 

viðhorfskönnun meðal borgaranna. Markmið könnunarinnar var að mæla reynslu fólks af 

afbrotum og viðhorf þeirra til lögreglu. Ein spurningin sem lögð var fyrir svarendur var 

„hvaða  afbrot  telur  þú  vera  mesta vandamálið  í  þínu  hverfi?“.  Stærstur  hluti  svarenda  nefndi  

umferðalagabrot eða 25,2%. Á eftir umferðalagabrotum komu eignaspjöll og skemmdarverk, 

t.d. rúðubrot eða veggjakrot, en 18,7% svarenda töldu þau brot vera mesta vandamálið. Því 

                                                 
233  Pompidou Group Work Programme 2015-2918. Drug policy and human rights: new trends in a 
globalised context, bls. 5-6.  
234 WHO’s  role,  mandate  and  activities  to  counter  the  world  drug  problem:  A  public  health  perspective, bls. 
1-2 og 8.  
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næst komu fíkniefnabrot en 16,8% svarenda töldu fíkniefnabrot vera þau brot sem yllu 

mestum vanda í sínu hverfi.235  

Árið 2010 stóð Norræna sakfræðiráðið að umfangsmikilli rannsókn á afstöðu íbúa 

Norðurlandanna til refsinga. Rannsóknin var framkvæmd á Íslandi, Danmörku, Noregi, 

Svíþjóð og Finnlandi.236 Viðhorfskannanir á afstöðu borgara til refsinga eru gjarnan haldnar 

þeim annmörkum að þær draga fram almennar tilfinningar borgaranna til refsinga en mæla 

hvorki þekkingu þeirra á dómskerfinu né mat svarenda á ólíkum refsiúrræðum. Í ljósi þess 

endurspegla svör um að refsingar séu of vægar vanþóknun borgaranna á refsingum, en gefa 

ekki nógu glögga mynd af ástæðum að baki þeirri skoðun, aðra en þá að þeir vilja að eitthvað 

sé gert til þess að rétta hlut brotaþola. Í rannsókn þessari var leitast við að öðlast dýpri sýn á 

réttarvitund borgaranna, en áður hafði verið gert, og það metið hvort hún væri frábrugðin 

réttarvenjum dómstóla.237 Niðurstöður rannsóknarinnar voru nokkuð merkilegar en þær voru 

ólíkar því sem almennt var talin vera afstaða borgaranna til refsinga, þ.e. að borgurunum 

þættu refsingar vera of vægar. Dómstólar hafa fengið töluverða gagnrýni á síðustu árum fyrir 

of væga dóma og er það sjaldgæft að dómstólar séu gagnrýndir fyrir of þungar refsingar. Þvert 

á móti hafa hinir þungu dómar sem fallið hafa fyrir fíkniefnabrot gjarnan verið notaðir til 

stuðnings því sjónarmiði að þyngja þurfi refsingar í öðrum brotaflokkum.238  Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að 75% svarenda töldu refsingar almennt vera of vægar. En þegar 

svarendur fengu frekari upplýsingar um einstök brot og viðurlög breyttust skoðanir þeirra. 

Mat svarenda á því hvernig dómstólar myndu dæma var í öllum tilvikum mildara en 

niðurstaða dómaranna. Á þessu var þó ein mikilvæg undantekning en það voru refsingar fyrir 

fíkniefnasmygl. Um það bil 67% svarenda vildu dæma brotamanninn í óskilorðsbundið 

fangelsi en nokkru fleiri, eða um 72%, töldu að dómstólar myndu gera slíkt hið sama. Hluti 

svarenda vildi því sjálfur sjá vægari viðurlög í fíkniefnamálum en þeir töldu að dómstólar 

myndu ákvarða. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að mat svarenda á því hvaða refsing væri 

hæfileg var í öllum tilvikum vægara en dómaranna.239  

                                                 
235 Þolendakönnun 2013. Reynsla landsmanna af afbrotum og viðhorfi til lögreglu, bls. 15. 
236 Flemming Balvig,  Helgi  Gunnlaugsson,  Kristina  Jerre,  Henrik  Tahm,  Aarne  Kinnunen:  „The public sense 
of justice in Scandinavia: A study of attitudes towards punishments“, bls. 342-348. Helgi Gunnlaugsson: 
„Eru  dómstólar  mildari  en  almenningur?“,  bls.  269-270. 
237 Helgi  Gunnlaugsson:  „Eru  dómstólar  mildari  en  almenningur?“,  bls.  269-270. 
238 Freyr  Ófeigsson:   „Hugleiðing   um   refsiákvarðanir“,   http://www.domstolar.is (skoðað 9. ágúst). Brynjar 
Níelsson:  „Um  glæpi  og  refsingar“,  bls.  19. 
239 Helgi  Gunnlaugsson:  „Eru  dómstólar  mildari  en  almenningur?“,  bls.  269-270. 
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6 De lege ferenda 

Ljóst er að fíkniefni og neysla þeirra hefur fest sig í sessi í heiminum, þar á meðal á Íslandi. 

Sú stefna sem hefur verið ríkjandi í fíkniefnamálum síðustu áratugi hefur ekki virkað sem 

skyldi og því er nauðsynlegt að breytingar séu gerðar á því hvernig yfirvöld nálgast 

fíkniefnavandann. Fjöldi fræðimanna og sérfræðinga á sviðinu eru þeirrar skoðunar að ríki 

heimsins þurfi að breyti refsistefnu sinni þegar kemur að fíkniefnabrotum og mörg lönd hafa 

nú þegar endurskoðað fíkniefnalöggjöf sína.240  

Each year, hundreds of thousands of people around the world die from preventable drug-related 
disease and violence. Millions of users are arrested and thrown in jail. Globally, communities 
are blighted by drug-related crime. Citizens see huge amounts of their taxes spent on harsh 
policies that are not working.241  

Handtaka og refsing þeirra sem nota fíkniefni mun ekki fækka fíkniefnaneytendum. Þvert 

á móti mun sú stefna leiða til þess að þeir fara að nota efnin á hættulegri hátt. Óttinn við 

lögreglu getur leitt til þess að neytendur reyni að losa sig við sprautubúnað sinn eins fljótt og 

mögulegt er til þess að forðast afskipti lögreglu og handtöku. Refsistefnunni geta því fylgt 

fleiri neikvæðar afleiðingar en jákvæðar og ljóst er að þörf er á því að endurskoða 

fíkniefnalöggjöfina. Mikilvægt er að veita veiku fólki aðstoð, þar á meðal fíklum, og draga 

þarf úr þungum refsingum fyrir fíkniefnabrot. Þó er ljóst að ef breyta á refsistefnunni í 

fíkniefnamálum og draga úr óskilorðsbundinni refsivist, verður eitthvað að koma í hennar 

stað.242 Ýmsar leiðir eru færar til að kljást við fíkniefnavandann og þau lönd sem hafa breytt 

refsistefnu sinni eru fordæmisgefandi. Í þessum kafla verður fjallað um ýmis úrræði í 

baráttunni við fíkniefnavandann og tekin verða dæmi erlendis frá. Fjallað verður um úrræði 

sem að einhverju leyti eru í notkun hér á landi, úrræði sem æskilegt er að tekin verði upp og 

einnig úrræði sem höfundur telur að henti ekki.  

                                                 
240 T.a.m. hefur Helgi Gunnlaugsson afbrotafræðingur lýst yfir þeirri skoðun sinni, sjá Helgi Gunnlaugsson: 
Afbrot á Íslandi, bls. 121-122. Kofi Annan hefur lýst því yfir opinberlega að hann telji nauðsynlegt að breyta 
refsistefnu í fíkniefnamálum og að nálgast skuli fíkniefnavandann sem heilbrigðisvandamál, sjá Kofi Annan 
og  Fernando  Henrique  Cardoso:  „Kofi  Annan:  Stop  war  on  drugs“,  http://www.edition.cnn.com (skoðað 15. 
júlí 2015). Johs. Andenæs hefur lýst því yfir að efla þurfi skaðaminnkun sjá, Johs Anenæs: Straffen som 
problem, bls. 79. Heilbrigðisráðherra hefur einnig lýst því yfir að þörf sé á að endurskoða refsistefnu í 
fíkniefnamálum,   sbr.   Kristján   Þór   Júlíusson:   „Fíkniefnalöggjöfin   og   kostir   í   stefnumótun“,  
http://www.velferdarraduneyti.is (skoðað 22. ágúst 2015). Johs. Andenæs: Straffen som problem, bls. 85.  
241  Kofi   Annan   og   Fernando   Henrique   Cardoso:   „Kofi   Annan:   Stop   war   on   drugs“,  
http://www.edition.cnn.com (skoðað 15. júlí 2015).  
242 Jón  Þór  Ólason:  „Auga  fyrir  auga  - markmið  refsinga  og  þróun  viðurlagakerfisins“,  bls.  208. 
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6.1 Skaðaminnkun 

Með skaðaminnkun (e. harm reduction) er átt við þá viðleitni að reyna að draga úr skaðlegum 

áhrifum fíkniefna með raunhæfum úrræðum og veita fíkniefnaneytendum þá hjálp sem þeir 

þurfa á að halda í stað þess að refsa þeim. Alþjóðlegu skaðaminnkunar samtökin (e. 

International Harm Reduction Association) hafa skilgreint skaðaminnkun á eftirfarandi hátt. 

Harm Reduction refers to policies, programmes and practices that aim primarily to reduce the 
adverse health, social and economic consequences of the use of legal and illegal psychoactive 
drugs without necessarily reducing drug consumption. Harm reduction benefits people who use 
drugs, their families and the community.243 

Skaðaminnkun er mannúðleg og raunsæ nálgun í baráttunni við fíkniefni. Í skýrslu 

nefndarinnar Global commission on drug policy, War on drugs, er mælt með því að ríki 

heimsins dragi úr refsingum vegna minniháttar fíkniefnabrota og taki upp skaðaminnkandi 

úrræði, en haldi jafnframt uppi virkum úrræðum og vörnum gegn skipulagðri 

glæpastarfsemi.244  

We called on governments to adopt more humane and effective ways of controlling and 
regulating drugs. We recommended that the criminalization of drug use should be replaced by a 
public health approach. We also appealed for countries to carefully test models of legal 
regulation as a means to undermine the power of organized crime, which thrives on illicit drug 
trafficking.245 

Ýmsir íslenskir fræðimenn og stjórnmálamenn hafa tekið undir þessi sjónarmið og talað 

fyrir breyttri refsistefnu og mikilvægi þess að líta á fíkniefnavandann sem heilbrigðisvanda 

frekar en glæpsamlegt atferli.246 Fíklar sem eru langt leiddir í neyslu sinni hafa lítið val um 

það hvort þeir neyti fíkniefna eða ekki og neyslunni fylgir oft mikil harka og virðingarleysi 

fyrir eigin heilsu. Fíknin stjórnar gjörðum þessa fólks og er oftast skynseminni yfirsterkari.247 

Án hjálpar, meðferðar eða einhvers konar stuðnings er nánast ómögulegt fyrir þessa 

einstaklinga að losna úr viðjum fíknarinnar. Í ljósi þess má velta því fyrir sér hvort vörslur 

                                                 
243 „What  is  harm  reduction?  A  position  statement  from  harm  reduction  international“,  http://www.ihra.net 
(skoðað 22. ágúst 2015).  
244 War on drugs. Report of the global commission on drug policy, bls. 5-17. 
245 Kofi  Annan  og  Fernando  Henrique  Cardoso:  „Kofi  Annan:  Stop  war  on  drugs“,  http://edition.cnn.com5. 
nóvember 2013 (skoðað 5. ágúst 2015).  
246 Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 119. Kristján Þór Júlíusson:   „Fíkniefnalöggjöfin  og  kostir   í  
stefnumótun“,  http://www.velferdarraduneyti.is (skoðað 22. ágúst 2015). Brynjar  Níelsson:   „Um  glæpi  og  
refsingar“,  bls.  19.  Ólöf  Skaftadóttir:  „Afglæpavæðing  einkaneyslu  fíkniefna  gæti  orðið  íslenskur  veruleiki“, 
http://www.visir.is   (skoðað  14.   ágúst   2015).  Stefán  Árni  Pálsson:   „Refsistefnan  býr   til   fleiri   vandamál   en  
hún  leysir“,  http://www.visir.is (skoðað 22. ágúst 2015). 
247 Haraldur  Briem:  „Enn  bætist  í  hóp  fíkniefnaneytenda  með  HIV-sýkingu“,  bls.  2.   



 94 

neysluskammta á fíkniefnum eigi yfir höfuð að vera refsiverðar (sjá nánar í kafla 6.2.2.). 

Samkvæmt heimspekingnum John Stuart Mill ræður hver einstaklingur yfir sjálfum sér, 

líkama sínum og huga og á að vera frjáls undan oki meirihluta samfélagsins. Samkvæmt Mill 

er frelsi mannsins fólgið í því að gera það sem hann óskar og því er mikilvægt að 

einstaklingum sé veitt nægilegt frelsi til þess að kjósa sitt eigið líferni.248 Um þetta má einnig 

vísa til álits Human Rights Watch frá 15. maí 2015 en samtökin telja vímuefnaneyslu vera 

mannréttindi og að það sé brot á sjálfsákvörðunarrétti fólks og friðhelgi einkalífsins að refsa 

fólki fyrir neyslu ákveðinna efna.249 Í áraraðir hefur það verið viðurkennt innan lögfræðinnar 

að refsingar séu ekki réttlætanlegar í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að fólk skaði sjálft 

sig.250 Mill var þeirrar skoðunar að einstaklingar eigi að hafa frelsi til þess að gera hvaðeina 

sem skaðar ekki aðra. Þessi hugmyndafræði Mill er hornsteinn allra frjálshyggjukenninga, en 

fólk greinir þó á um hvaða athafnir það raunverulega eru sem skaða aðra.251 Ljóst er að 

fíkniefnaneysla getur haft neikvæð áhrif á aðra en neytandann sjálfan, s.s. fjölskyldu hans og 

vini, enda veldur enginn sjálfum sér skaða án þess að það hafi áhrif á þá sem standa honum 

næst. Þó er ekki þar með sagt að sá óbeini skaði sem fíkniefnaneytandi veldur öðrum með 

neyslu sinni sé nægileg ástæða fyrir yfirvöld til þess að grípa inn í og þvinga viðkomandi til 

betri vegar eða refsa honum fyrir háttsemi sína, enda gætu slíkar þvinganir í raun haft verri 

afleiðingar fyrir samfélagið til lengri tíma litið. Flest brot skaða aðstandendur brotamanns að 

einhverju leyti en refsilaus háttsemi getur einnig haft slíkar afleiðingar í för með sér s.s. 

framhjáhald og ofdrykkja. Ýmiss konar óæskileg háttsemi, refsiverð og refsilaus, getur því 

skaðað aðstandendur þess sem viðhefur háttsemina en þær afleiðingar teljast sjaldnast réttlæta 

afskipti ríkisvaldsins og þar með takmörkun á frelsi einstaklingsins.252 Fíkniefnaneysla getur 

einnig haft ákveðin skaðvænleg áhrif á samfélagið, s.s. þegar notaðar sprautunálar eru skildar 

eftir á almannafæri, og einnig aukinn kostnað fyrir heilbrigðiskerfið. Tiltölulega einfalt er þó 

að draga úr þessum neikvæðu afleiðingum með skaðaminnkandi úrræðum enda takmarka þau 

                                                 
248 John Stuart Mill: Frelsið, bls. 45. Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson: Fíkniefni og forvarnir handbók 
fyrir heimili og skóla, bls. 192-195. 
249 Bruno  Ugarte:   „Human   Rights  Watch   submission   to   United  Nations   General   Assembly   on   drugs   and  
human  rights“,    http://www.hrw.is (skoðað 25. ágúst). 
250 Vagn  Greve:  „Narkotikalovgivningen  i  Danmark  set  fra  en  retspolitisk  synsvinkel:  en  kritisk  vurdering  af  
gældende  lovgivning“,  bls.  106.   
251 John Stuart Mill: Frelsið, bls. 45. 
252 John Stuart Mill: Frelsið, bls. 45. „What   is  harm  reduction?  A  position  statement  from  harm  reduction  
international“,   http://www.ihra.net (skoðað 22. ágúst 2015). Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson: 
Fíkniefni og forvarnir handbók fyrir heimili og skóla, bls. 192-195. 
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tjón af völdum fíkniefna bæði fyrir samfélagið og neytandann sjálfan.253 Í ljósi þess sem að 

framan er rakið og með tilliti til frelsiskenninga Mill ættu fíkniefnaneytendur því að fá 

nægilegt frelsi til þess að neyta fíkniefna án afskipta yfirvalda og án þess að eiga á hætta að 

vera refsað, þar sem neytendurnir eru í raun þeir einu sem hljóta skaða af neyslunni.  

Skaðaminnkun hefur hlotið ýmsa gagnrýni og því hefur verið haldið fram að hún geti ýtt 

undir vímuefnaneyslu, sendi misvísandi skilaboð og leiði ekki til þess að fólk hætti neyslu. 

Hafa ber í huga að þau úrræði og sú refsistefna sem hefur verið ríkjandi síðustu áratugi dregur 

heldur ekki úr neyslu, þvert á móti hefur fíkniefnaneysla aukist.254 Kominn er tími til þess að 

horfast í augu við þá óumflýjanlegu staðreynd að ákveðinn hópur fólks mun neyta fíkniefna 

og fíkniefnaneytendur og fíklar verða því ávallt hluti af samfélagi okkar. Í ljósi þess er 

mikilvægt að hafa til staðar virk úrræði fyrir þennan hóp fólks sem draga úr slæmum 

afleiðingum neyslunnar. Markmið skaðaminnkunar er ekki að draga úr fíkniefnaneyslu heldur 

að takmarka það tjón sem hlýst af neyslunni. Þar með er ekki einblínt á að afvötnun og 

meðferð sé strax eina leiðin. Ætla má að skaðaminnkun dragi samt sem áður úr neyslu sökum 

þess að þegar skaðaminnkandi úrræði eru í boði, þar sem fíklar mæta reglulega og þiggja 

skaðaminnkandi þjónustu, sé auðveldara fyrir þessa einstaklinga að leita sér hjálpar þegar þeir 

eru tilbúnir til þess að hætta neyslu og fara í meðferð. Almennt er litið svo á að ekki sé hægt 

að þvinga fíkla til þess að fara í meðferð sökum þess að meðferðin mun engan árangur bera 

nema viðkomandi vilji þiggja meðferðina. En þegar skaðaminnkun er yfirlýst stefna þá er 

meðferð í boði þegar einstaklingar eru tilbúnir og þá vita þeir jafnframt hvert þeir eiga að 

leita. Því til stuðnings má benda á að fimm árum eftir að skaðaminnkandi úrræði voru tekin 

upp í Portúgal hafði fjöldi þeirra einstaklinga sem fóru í meðferð tvöfaldast. Skaðaminnkun 

hefur í för með sér að fíklar þurfa ekki að fela sig lengur í undirheimunum og forðast yfirvöld, 

heldur geta þeir leitað sér aðstoðar óhindrað og án skammar.255  

6.1.1 Heilbrigðisþjónusta, hreinar nálar og húsaskjól 

Ein tegund skaðaminnkunar er að veita fíkniefnaneytendum heilbrigðisþjónustu, hreinan 

sprautubúnað, fræðslu um örugga notkun sprautunála og hvernig á að forðast smitsjúkdóma. 

                                                 
253 „What  is  harm  reduction?  A  position  statement  from  harm  reduction  international“,  http://www.ihra.net 
(skoðað 22. ágúst 2015). 
254 Afbrotatölfræði 2014. 1. janúar-31. desember 2014. Bráðabirgðatölur, bls. 4. War on drugs. Report of 
the global commission on drug policy, bls. 4. 
255 Maria Szalavitz: „Drugs   in  Portugal:  Did  Decriminalization  Work?“, http://www.time.com (skoðað 20. 
ágúst 2015). Wiebke   Hollersen:   „This   Is   Working:   Portugal,   12   Years   after   Decriminalizing   Drugs“,  
http://www. spiegel.de (skoðað 20. ágúst 2015).  
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Engin formleg stefna ríkir hjá stjórnvöldum þegar kemur að skaðaminnkun en sjálfstæð 

félagasamtök eins og Rauði krossinn hafa farið af stað með skaðaminnkandi verkefni sem 

hafa reynst afar vel. Þrátt fyrir að formleg stefna um skaðaminnkun sé ekki í gildi hér á landi 

fá sum þessara sjálfstæðu verkefna styrki frá yfirvöldum. 

Almennt er litið svo á að fíklum sé heimilt að hafa sprautubúnað í vörslum sínum og 

búnaðurinn er vanalega ekki gerður upptækur af yfirvöldum. Einnig leikur ákveðinn vafi á því 

hvort slík upptaka væri heimil lögum samkvæmt. Í 7. mgr. 5. gr. laga um ávana- og fíkniefni 

segir að gera megi upptæka hvers konar muni sem notaðir hafa verið til ólögmætrar meðferðar 

fíkniefna. Sprautubúnaður er notaður til neyslu fíkniefna sem flokkast ekki sem ólögmæt 

meðferð þeirra, sbr. 4. mgr. 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni (sjá nánar í kafla 6.2.1). Johs. 

Andenæs komst að þeirri niðurstöðu, í grein sinni Narkomaners ret til deres værktøj, að 

óheimilt sé, skv. norskum lögum, að gera sprautubúnað fíkla upptækan sökum þess að hann er 

notaður við refsilausa iðju, þ.e. neyslu fíkniefna. Ætla má að hið sama eigi við hér á landi 

enda lagaákvæðin sambærileg hvað þetta varðar.256 

Rauði krossinn fór af stað með skaðaminnkandi verkefni í hjólhýsi Rauða krossins í 

Reykjavík þann 6. október 2009 og verkefnið gengur undir heitinu Frú Ragnheiður. Verkefnið 

hefur þann tilgang að ná til jaðarhópa samfélagsins, t.d. fíkla, útigangsfólks og heimilislausra 

og verkefnið byggir á sjálfboðastarfi. Sjálfboðaliðarnir veita fólki skaðaminnkandi þjónustu 

og almenna heilbrigðisþjónustu án fordóma eða kvaða. Þjónustan er veitt í nærumhverfi þeirra 

sem sækja hana, þ.e. í gistiskýlinu við Lindargötu, á Hlemmi, í Eskihlíð nálægt Konukoti og 

eftir samkomulagi. Því ættu þeir sem vilja sækja þjónustuna að eiga auðvelt með að nálgast 

hana. Markmið verkefnisins er að draga úr skaðlegum afleiðingum áhættusamra lifnaðarhátta, 

t.d. sýkingum í sárum og útbreiðslu á lifrabólgu C og HIV, með því að auðvelda aðgengi að 

sárameðferð, sprautubúnaði, smokkum og almennri fræðslu um skaðaminnkun. Þjónustan sem 

sjálfboðaliðarnir veita er aðhlynning og umbúnaður sára, umbúðaskipti, blóðþrýstingsmæling 

og almenn ráðgjöf um heilsufar og heilbrigði. Þá geta þeir sem sprauta sig komið með 

notaðan sprautubúnað og fengið hreinar sprautur og nálar í staðinn. Jafnframt er hægt að fá 

afhentar nálafötur og nálabox endurgjaldslaust, sem geyma má notaðan sprautubúnað í, og 

tekið er við boxunum aftur og þeim fargað. Með þessum tiltölulega einföldu úrræðum er hægt 

                                                 
256 Vagn  Greve:  „Narkomaners  ret  til  deres  værktøj“,  bls.  431. 
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að draga verulega úr skaðsemi lifnaðarhátta þessa fólks og draga úr þörf á dýrum og flóknum 

úrræðum seinna meir í heilbrigðiskerfinu.257  

Fyrstu mánuðina eftir að verkefnið hóf göngu sína voru heimsóknir mjög sveiflukenndar 

og komur fáar. Komur vegna sprautu- og nálaskipta urðu þó fljótlega áberandi sem aðal 

ástæða heimsókna. Fyrstu 12 mánuðina komu 76 einstaklingar í heimsókn og heimsóknirnar 

voru alls 157. Miklar breytingar urðu á verkefninu þegar sjúkrabíllinn Frú Ragnheiður var 

tekinn í notkun í febrúar 2011. Þá var vöktum sjálfboðaliða fjölgað úr tveimur á viku í fjórar 

og í nóvember 2011 fjölgaði þeim í fimm vaktir og þær voru jafnframt lengdar úr einni og 

hálfri klukkustund upp í þrjár. Viðkomustöðum bílsins var jafnframt fjölgað úr einum í fjóra. 

Við þessar breytingar á starfseminni jókst aðsóknin umtalsvert og heimsóknir á árinu 2011 

voru alls 843. Árið 2012 voru heildarkomur orðnar yfir 1500 og nála- og sprautuskipti voru 

ástæða yfir 90% heimsókna. Árið 2013 voru heimsóknir alls 1374 og hlutföll kynjanna voru 

62% karlar og 38% konur en árið á undan höfðu hlutföllin verið 53% karlar og 47% konur. 

Árið 2013 höfðu 314 einstaklingar sótt aðstoð verkefnisins.258  Frú Ragnheiður er í samstarfi 

við aðra aðila og samtök sem veita jaðarhópum samfélagsins aðstoð, þ.e. Borgarverði, 

Konukot og Dagsetur Hjálpræðishersins, og hefur bíllinn gjarnan viðkomu á þessum stöðum.  

Borgarverðir er verkefni á vegum Reykjavíkurborgar. Um er að ræða vettvangsteymi, 

skipað þremur starfsmönnum, sem aðstoðar utangarðsfólk í Reykjavík. Þeir aðstoða fólk sem 

á í erfiðleikum vegna vímuefnavanda og/eða geðsjúkdóma og aðstoða utangarðsfólk við að 

komast í viðunandi skjól eða kalla eftir annarri aðstoð sé þess þörf. Borgarverðir sinna 

jafnframt forvarnar- og leitarstarfi sem hefur þann tilgang að koma í veg fyrir að þessir 

einstaklingar lendi í erfiðleikum með sjálfa sig eða aðra, eða koma í veg fyrir að þeir lendi í 

þeim aðstæðum að valda ónæði á almannafæri. 259  Konukot er samstarfsverkefni Rauða 

krossins í Reykjavík og Reykjavíkurborgar. Konukot er ætlað konum sem hafa ekki í önnur 

hús að vernda og þurfa stað til að sofa á. Flestar þeirra glíma við vandamál tengd neyslu 

áfengis og/eða fíkniefna. Athvarfið er opið frá kl. 17:00-11:00 næsta morgun. Boðið er upp á 

kvöldverð og léttan morgunverð. Hægt er að fara í sturtu og einnig geta konur fengið fatnað ef 

á þarf að halda. Neysla áfengis og vímuefna er ekki leyfð í athvarfinu en konum er þó ekki 

vísað frá séu þær undir áhrifum þegar þær mæta á staðinn. Skaðaminnkandi hugmyndafræði 

er í forgrunni í Konukoti og þar er leitast við að draga úr eða lágmarka heilsufarslegan, 

                                                 
257  „Staða   verkefnisins   og   töluleg   gögn“,   http://www.raudikrossinn.is (skoðað 15. ágúst 2015). 

 „Ferðaáætlun  Frú  Ragnheiðar“,  http://www.raudikrossinn.is  (skoðað  15.  ágúst  2015). 
258 „Staða  verkefnisins  og  töluleg  gögn“,  http://www.raudikrossinn.is (skoðað 15. ágúst 2015).  
259 „Borgarverðir“,  http://www.reykjavik.is (skoðað 15. ágúst 2015). 
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félagslegan og fjárhagslegan skaða sem vímuefnaneysla veldur. Sjónum er beint að 

afleiðingum og áhrifum fíknar og fíkniefna en ekki að notkuninni sem slíkri enda markmið 

skaðaminnkunar fyrst og fremst að auka lífsgæði neytenda. Frá því í október 2009 hefur verið 

boðið upp á nálaskiptiþjónustu í Konukoti í samstarfi við Frú Ragnheiði. 260  Dagsetur 

hjálpræðishersins veitir utangarðsfólki aðstöðu yfir daginn. Setrið opnaði í nóvember 2007 og 

er opið frá kl. 10:00-17:00 alla virka daga. Boðið er upp á heitan mat í hádeginu og hressingu 

í kaffitímanum. Þar er jafnframt hvíldar-, sturtu- og þvottaaðstaða, sjónvarp og önnur 

dægrastytting.  

Öll framangreind úrræði eru mjög góð og til þess fallin að auka lífsgæði þeirra sem sækja 

þjónustuna. Nauðsynlegt er að veita fíklum og öðrum jaðarhópum samfélagsins aðstoð og 

stuðning, enda oftar en ekki um veikt fólk að ræða og mikilvægt að yfirvöld leitist við að 

hjálpa þeim sem eru veikir. Af öllu því sem að framan er rakið má ráða að skaðaminnkun er 

gott og þarft úrræði í nútímasamfélagi og höfundur telur þörf á því að taka skaðaminnkun upp 

í auknum mæli. Ótækt er að sjálfstæð félagasamtök, með takmarkaða fjármuni, tíma og 

sjálfboðaliða, beri byrðina af skaðaminnkandi úrræðum ein og nánast óstudd. Í ljósi þess er 

nauðsynlegt að efla þessi úrræði og skaðaminnkun ætti að vera yfirlýst stefna stjórnvalda 

þegar kemur að fíkniefnabrotum.  

6.1.2 Sprautuklefar 

Fíklar hafa ekki heimild til þess að sprauta sig eða neyta fíkniefna í aðstöðu Frú Ragnheiðar 

og svipuðum stöðum, enda er varsla fíkniefna ólögmæt og því ómögulegt fyrir Rauða 

krossinn og önnur hjálparsamtök að veita slíka aðstöðu. Erlendis, t.a.m. í Danmörku, Noregi, 

Spáni, Þýskalandi, Sviss, Lúxemborg og Hollandi, hefur verið komið upp svokölluðum 

sprautuklefum þar sem heimilt er að sprauta sig með fíkniefnum. Þó er ekki um eiginlega 

klefa að ræða heldur eins konar heilsugæslu þar sem heilbrigðisstarfsfólk og félagsráðgjafar 

starfa og veita skaðaminnkandi þjónustu. Í klefunum fá fíklar hreinar nálar og aðstöðu til þess 

að neyta fíkniefna sem og félagslega aðstoð og fræðslu s.s. um örugga notkun sprautunála, 

hvernig á að koma í veg fyrir smitsjúkdóma o.fl. Með þessu móti er neyslan að einhverju leyti 

flutt úr dópgrenum og af götunni og yfir í hrein húsakynni þar sem hreinar nálar eru boði. Þeir 

sem nota sprautuklefana skilja svo nálarnar eftir að notkun lokinni í þar til gerðum 

                                                 
260 „Um  konukot“,  http://www.konukot.is (skoðað 15. ágúst 2015). 
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sprautufötum og í kjölfarið eru nálunum fargað.261 Nokkuð hefur borið á því að nálar finnist á 

leikvöllum, í blómabeðum og annars staðar á almannafæri en notkun sprautuklefa hefur það í 

för með sér að þeim tilvikum fækkar. Einnig er nokkuð um að fíklar séu haldnir 

geðsjúkdómum, t.a.m. geðrofssjúkdómum, og það getur verið beinlínis hættulegt, bæði fyrir 

þá sjálfa og aðra, að þeir séu í vímu á götunni, þá sérstaklega ef viðkomandi er í 

geðrofsástandi.262 Með notkun sprautuklefa er þessum einstaklingum veitt athvarf og þjónusta 

og starfsfólk sprautuklefanna getur gripið inn í og komið þessum einstaklingum undir 

læknishendur, sé þörf á því, og þar með komið í veg fyrir alvarlegar afleiðingar neyslunnar.  

Þjónustan og eftirlitið sem veitt er í klefunum er mikilvægur þáttur í starfseminni enda 

getur ýmislegt farið úrskeiðis þegar neysla er leyfð á ákveðnu svæði án eftirlits. Í Zürich í 

Sviss var fíkniefnavandinn orðinn verulegur á 9. áratug síðustu aldar og í viðleitni til þess að 

minnka tjónið sem hann olli ákváðu yfirvöld að leyfa neyslu og meðferð fíkniefna í garðinum 

Platzspitz. Fíklar fengu að vera í garðinum óáreittir og án afskipta frá lögreglu. Í garðinum 

fengu þeir hreinar nálar og gátu neytt fíkniefna. Tilgangur þessara aðgerða var að draga úr 

smitsjúkdómum og einangra fíkniefnavandann, en með því væri t.a.m. hægt að draga úr líkum 

á því að notaðar nálar væru skildar eftir á víðavangi. Hins vegar gekk þessi tilraun afar illa þar 

sem neytendur úr nágrannabæjum og löndum fóru að venja komu sínar í garðinn, glæpir 

jukust og garðurinn var morandi í sprautunálum og rusli. Fíklarnir sem vöndu komur sínar í 

garðinn voru hátt í 20.000 og þeir stunduðu þjófnað og aðra smáglæpi til þess að fjármagna 

neyslu sína. Fíkniefnasalar komu hvaðanæva úr Evrópu og börðust um yfirráðasvæði í 

garðinum. Árið 1992 játuðu stjórnvöld sig sigruð og hreinsuðu garðinn og afnumdu reglur um 

að þar væri griðastaður fíkla. 263  Þessi tilraun svissneskra yfirvalda er dæmi um 

skaðaminnkandi tilraun og því ljóst að skaðaminnkun er ekki ný af nálinni heldur á hún sér 

a.m.k. um 30 ára sögu. Skaðaminnkun hefur einnig verið notuð þó nokkuð lengi í Hollandi en 

þar hafa fíklar haft aðgang að fríum sprautum síðan árið 1984.264 

Danmörk er eitt þeirra landa sem tekið hefur upp notkun sprautuklefa. Þann 1. júlí 2012 

voru samþykktar í Danmörku breytingar á fíkniefnalögum, lov om euforiserende stoffer nr. 

                                                 
261 Johs. Andenæs: Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene, bls. 252-257. Jan  Bjerre  Lauridsen:  „Astrid  
Krag;;   Fixerum   er   en   ubetinget   succes“,   http://www.politiko.dk (skoðað 16. ágúst 2015). Charlotte Holm 
Pedersen:   „Fixerum   redder   over   100   liv   i   premiereåret“,   http://www.b.dk (skoðað 20. ágúst 2015).  „Ny  
aftale   om   medfinansiering   af   stofindtagelsesrum“,   http://www.sum.dk (skoðað 20. ágúst 2015). Ragnar 
Hauge: Rus og rusmidler gjennom tidene, bls. 226-227. 
262  Guðrún Hálfdánardóttir: „Sprautufíklarnir   skipta   hundruðum“,   http://www.mbl.is (skoðað 23. ágúst 
2015).  
263 Ragnar Hauge: Rus og rusmidler gjennom tidene, bls. 226-227. Roger Cohen: „Amid Growing Crime, 
Zurich Closes A Park It Reserved for Drug Addicts“,  http://www.nytimes.com (skoðað 27. ágúst 2015). 
264 Vagn  Greve:  „Narkomaners  ret  til  deres  værktøj“,  bls.  431. 
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391 frá árinu 1969. Við lögin var bætt ákvæði í 3. gr. b) þar sem kveðið er á um heimild 

borgaryfirvalda til þess að fara af stað með notkun sprautuklefa (d. stofindtagelsesrum eða 

fixerum). Notkun klefanna hófst strax haustið 2012 og fyrsti klefinn var staðsettur í 

Kaupmannahöfn. Reynsla Dana af sprautuklefum hefur verið mjög góð og 

fíkniefnaneytendur, félags- og heilbrigðisstarfsmenn, sérfræðingar á sviði fíkniefnamála og 

lögreglan eru sammála um að það sé jákvæð þróun að nú séu til staðir þar sem fíklar geta 

komið og neytt fíkniefna undir eftirliti ásamt því að geta talað við starfsfólk sem þekkir þarfir 

þeirra. Fíklarnir upplifa öryggi, virðingu og umburðarlyndi í sprautuklefunum og geta komið 

þangað í trausti þess að starfsmennirnir eru til staðar fyrir þá og dæma þá ekki. 

Heilbrigðisráðherra Dana segir klefana hafa skilað góðum árangri og þeir hafi bjargað 

mörgum mannslífum þar sem starfsfólk klefanna hefur getað gripið inn í þegar einstaklingar 

hafa tekið of stóran skammt af fíkniefnum. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni í 

Kaupmannahöfn hefur glæpum er tengjast fíkniefnum fækkað eftir að sprautuklefarnir voru 

teknir í notkun.265  

Árið 2004 fór af stað tilraunaverkefni í Noregi um notkun á sprautuklefum (n. 

sprøyterom), sbr. lov om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) 

frá árinu 2004, og fyrsti sprautuklefinn var tekinn í notkun árið 2005. Verkefnið bar góðan 

árangur og var úrræðið því fest í sessi árið 2011, sbr. ákvæði 5-6 í lögum um heilbrigðis- og 

umönnunarþjónustu, lov om kommunale helse- og omsorgstjenster frá árinu 2011. Tilgangur 

sprautuklefanna er að hafa skaðaminnkandi áhrif og koma í veg fyrir dreifingu smitsjúkdóma 

og dauðsfalla sökum ofneyslu fíkniefna en jafnframt að gefa fíklum aukna reisn. Dauðsföll af 

völdum fíkniefnaneyslu þóttu orðin of algeng í Noregi en á tímabilinu 1997-2006 voru skráð 

2316 dauðsföll vegna ofneyslu fíkniefna. Notkun fíkniefna í sprautuklefum er nú refsilaus í 

Noregi og þar með hefur fíklum verið veitt athvarf til þess að sprauta sig. Samkvæmt 4. gr. 

norsku laganna um sprautuklefa er  refsilaust að sprauta sig með fíkniefnum í klefunum og 

jafnframt er refsilaust að hafa í vörslum sínum fíkniefni til einkaneyslu í sprautuklefum, 

biðstofum, sjúkrastofum og viðtalsherbergjum sem tilheyra sprautuklefunum. Þetta atriði er 

mjög mikilvægt enda nauðsynlegt að neytendur fái að vera í friði með sín efni þegar þeir nota 

                                                 
265 Jan  Bjerre  Lauridsen:  „Astrid  Krag;;  Fixerum  er  en  ubetinget  succes“,  http://www.politiko.dk (skoðað 16. 
ágúst   2015).   Charlotte   Holm   Pedersen:   „Fixerum   redder   over   100   liv   i   premiereåret“,   http://www.b.dk 
(skoðað   20.   ágúst   2015).      „Ny   aftale   om   medfinansiering   af   stofindtagelsesrum“,   http://www.sum.dk 
(skoðað 20. ágúst 2015).   
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klefana annars missir tilgangur klefanna marks. Í sprautuklefum hafa fíklar aðgang að 

hreinum nálum og þar geta þeir jafnframt fengið heilbrigðisaðstoð og ráðgjöf.266  

Höfundur telur sprautuklefa vera mjög jákvætt úrræði og eitthvað sem vert er að skoða 

hvort taka eigi upp hér á landi. Reynsla nágrannaþjóða okkar hefur verið góð og hafa ber í 

huga að þó svo rekstur klefanna geti verið kostnaðarsamur þá geta þeir haft í för með sér 

sparnað til lengri tíma litið þar sem notkun sprautuklefa dregur úr smitsjúkdómum og 

ofneyslu fíkniefna og þar með sparast sjúkra- og lyfjakostnaður.   

6.2 Afnám refsiábyrgðar 

6.2.1 Lögleiðing eða afnám refsiábyrgðar 

Hin ýmsu ríki heims hafa nú þegar endurskoðað fíkniefnastefnu sína og ákveðið að innleiða 

nýjar og mildari leiðir í baráttunni gegn fíkniefnum. Sums staðar hefur verið farin sú leið að 

lögleiða tiltekin fíkniefni, og er þá oftast um að ræða lögleiðingu (e. legalization) 

kannabisefna. Fíkniefni eru þó sjaldan lögleidd að öllu leyti heldur er algengara að 

refsiábyrgð vegna varslna tiltekinna efna sé afnumin (e. decriminalization). Munur er á 

lögleiðingu fíkniefna og afnámi refsiábyrgðar enda merkir hið síðarnefnda ekki að efnin séu 

lögleg heldur hefur afnám refsiábyrgðar það í för með sér að ákveðnir verknaðir, t.d. vörslur 

neysluskammta og lítilsháttar ræktun, eru ekki refsiverðir og því er ekki refsað fyrir þá.267 

Lögleiðing kannabis, eða annarra efna, að öllu leyti er ekki líkleg til árangurs í baráttunni við 

fíkniefnavandann. Mun betri leið er að fylgja fyrirmynd þeirra ríkja sem innleitt hafa 

skaðaminnkandi úrræði þar sem leitast er við að draga úr eða afnema refsingar fyrir vörslur á 

neysluskömmtum fíkniefna (nánari umfjöllun í kafla 6.2.2.).  

Mikill meirihluti almennings er á móti því að lögleiða neyslu kannabisefna. Samkvæmt 

könnun Landlæknis sem framkvæmd var á árunum 2012 og 2013 voru 78% svarenda á móti 

því að neysla kannabis yrði gerð lögleg. Töluvert hærri prósenta var andvíg samkvæmt 

könnun sem var framkvæmd árið 2003 en þá voru um 87% svarenda á móti lögleiðingu 

kannabisefna.268 Samkvæmt könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 frá árinu 2012 voru um 80% 

                                                 
266  Johs. Andenæs: Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene, bls. 252-257. Ragnar Hauge: Rus og 
rusmidler gjennom tidene, bls. 226. 
267 Maria Szalavitz: „Drugs   in  Portugal:  Did  Decriminalization  Work?“, http://www.time.com (skoðað 20. 
ágúst 2015). Wiebke   Hollersen:   „This   Is   Working:   Portugal,   12   Years   after   Decriminalizing   Drugs“,  
http://www. spiegel.de (skoðað 20. ágúst 2015). European Drug Report: Trends and developments, bls. 54. 
268 Embætti Landlæknis. Kannabisneysla nóvember-desember 2012, bls. 11-13. Sveinbjörn Kristjánsson og 
Rafn  M.  Jónsson:  „Ólögleg  vímuefni  – Viðhorf og neysla Íslendinga 18-67  ára“,  bls.  1. 
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Íslendinga á móti lögleiðingu kannabis.269 Almennt er litið svo á að vilji almennings skuli 

endurspeglast í löggjöfinni enda séu refsingar réttlátar ef þær endurspegla vilja og viðhorf 

meirihluta borgaranna. Hlutverk stjórnvalda er að lesa í viðhorf borgaranna á hverjum tíma og 

setja réttlát lög. Mikilvægt er að löggjafinn virði vilja almennings í þessum málefnum, þá sér í 

lagi þegar afstaða almennings er jafn skýr og niðurstöður kannanna benda til.  

Ekki er að sjá að gerðar hafi verið kannanir þar sem athugaður er vilji almennings til þess 

að afnema refsiábyrgð vegna varslna neysluskammta á fíkniefnum eða þar sem spurt er um 

vilja almennings til þess að nota skaðaminnkun í auknum mæli í stað hefðbundinna refsinga. 

Áhugavert væri að sjá hvort niðurstöður kannana kæmu öðruvísi út ef spurt væri um afstöðu 

almennings til þessara atriða. Einnig ber að hafa í huga að framangreindar kannanir byggja í 

raun á röngum grunni sökum þess að spurt er um vilja almennings til þess að lögleiða neyslu 

kannabisefna en neysla fíkniefna er refsilaus. Í 4. mgr. 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni eru 

taldar upp þær verknaðaraðferðir, við framningu fíkniefnabrota, sem teljast vera ólögmætar og 

refsiverðar. Neysla er ekki þar á meðal og því má gagnálykta sem svo að neysla fíkniefna sé í 

raun og veru refsilaus. Hins vegar ber að hafa í huga að það er ákveðnum vandkvæðum 

bundið að neyta fíkniefna án þess að hafa þau jafnframt í vörslum og í ljósi þess telst neysla 

oftast nær vera fíkniefnabrot. Þó eru til takmarkatilvik hvað þetta varðar en Vagn Greve tók 

sem dæmi einstakling sem reykir kannabis sígarettu sem annar aðili heldur á. Viðkomandi 

einstaklingur getur ekki talist hafa efnið í sínum vörslum enda heldur hann aldrei á efninu né 

hefur það í fórum sínum, hann reykir það eingöngu. 270 Sama getur átt við um önnur efni, s.s. 

ef maður setur e-töflu í munn annars manns eða sprautar fíkniefni í æð hans. Í ljósi þessa er 

hægt að neyta fíkniefna án þess að hafa efnið jafnframt í vörslum. Í Danmörku eru lögin 

svipuð og hér á landi og neysla fíkniefna er refsilaus. Í Noregi er neyslan hins vegar refsiverð 

en þar taldi löggjafinn hæpið að hægt væri að neyta fíkniefna án þess að hafa þau jafnframt í 

vörslum sínum og því þótt einfaldast að hafa neysluna einnig refsiverða.271 Með tilliti til þess 

að neysla fíkniefna er í raun og veru refsilaus eru kannanir um afstöðu fólks til lögleiðingar 

neyslu fíkniefna að vissu leyti gallaðar og réttara væri að spyrja fólk um skoðanir þess á 

lögleiðingu varslna fíkniefna.   

                                                 
269 Hugrún   J.  Halldórsdóttir:   „Um  80%  eru   á móti   lögleiðingu   kannabisefna“,   http://www.visir.is (skoðað 
15. ágúst 2015).  
270 Vagn  Greve:  „Narkotikalovgivningen  i  Danmark  set  fra  en  retspolitisk  synsvinkel:  en  kritisk  vurdering  af  
gældende  lovgivning“,  bls.  107. 
271 Johs. Andenæs og Anders Braholm: Spesiell strafferett, bls. 295. Vagn  Greve:  „Narkomaners  ret  til  deres  
værktøj“,   bls.   431. Vagn  Greve:   „Narkotikalovgivningen   i  Danmark   set   fra   en   retspolitisk   synsvinkel:   en  
kritisk  vurdering  af  gældende  lovgivning“,  bls.  106. 
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6.2.2 Afnám refsiábyrgðar fyrir vörslur neysluskammta 

Man er etter mitt skjønn kommet langt over det nivå hvor det er grunn til å regne med noen 
nevneverdig effekt af økt strenghet, enn si en effekt som står i rimelig forhold til innsatsen. 
Selve bruken burde kunne avkrimialiseres, og det samme gjelder kanskje besittelse av små 
kvanta til eget bruk.272  

Þær reglur sem hafa verið endurskoðaðar hvað mest erlendis eru reglur er varða neyslu og 

vörslu á fíkniefnum til eigin nota, þ.e. neysluskammtar fíkniefna. Slík endurskoðun hefur m.a. 

farið fram á Spáni, Ítalíu, Portúgal, Írlandi og Lúxemborg þar sem dregið hefur verið úr 

refsingum fyrir einkaneyslu fíkniefna. Viðurlög við fyrsta broti eru engin og ítrekuð brot 

varða eingöngu sektum en leiða hvorki til handtöku né fangelsisvistar. Portúgal er eitt þeirra 

ríkja sem hefur afnumið refsiábyrgð fyrir vörslur neysluskammta á fíkniefnum og var það gert 

árið 2001. Í stað þess að stinga fíklum í fangelsi er þeim nú boðið upp á meðferð. Rök 

portúgalskra yfirvalda fyrir þessum breytingum voru þau að sú refsistefna að dæma fólk í 

þungar refsingar fyrir fíkniefnabrot væri til þess fallin að hrekja fíkla niður í undirheimana, 

sem getur haft slæmar afleiðingar í för með sér. Yfirvöld reiknuðu það út að fíkniefnameðferð 

væri kostnaðarminni lausn en fangelsi og því var ákveðið breyta nálguninni og meðhöndla 

fíkniefnavandann sem heilbrigðisvandamál. Refsingar fyrir að hafa í vörslum sínum 

neysluskammt fíkniefna eru engar við fyrsta brot og brotið fer ekki á sakaskrá. Fyrir annað 

brot er heimilt að sekta eða dæma viðkomandi í samfélagsþjónustu. Þrátt fyrir að viðurlög 

vegna varslna neysluskammta hafi verið milduð leitar lögreglan ennþá að fíkniefnum á fólki 

og gerir þau upptæk. Ef einstaklingur er með meira en neysluskammt í vörslum sínum er litið 

á hann sem fíkniefnasala og slí mál geta farið fyrir dóm. Ef viðkomandi er eingöngu með 

neysluskammt á sér ber honum að mæta fyrir tiltekna nefnd innan 72 klukkustunda. Nefndina 

skipa lögfræðingur, sálfræðingur og félagsráðgjafi og hlutverk þeirra er að athuga hvort 

ástæða sé til þess að senda viðkomandi einstakling í meðferð. Telji nefndin að viðkomandi 

þurfi ekki á meðferð að halda er málinu lokið með áminningu. Ef eitthvað bendir hins vegar 

til þess að viðkomandi einstaklingur misnoti fíkniefni þá er honum boðið að fara í meðferð en 

hann er ekki neyddur til þess. Með þessu móti er fíklum veittur sá stuðningur sem þeir þurfa á 

að halda og tekið er á fíkniefnavandanum sem heilbrigðisvandamáli en ekki sem glæpsamlegu 

atferli. Þessi stefna hefur það einnig í för með sér að bæði fjármunir og tími yfirvalda sparast 

því ekki er verið að rannsaka, ákæra og dæma fíkla sem hafa í fórum sínum smávægilegt 

magn af fíkniefnum. Ástæður þessara breytinga verða einnig raktar til þess að yfirvöldum 

                                                 
272 Johs. Andenæs: Straffen som problem, bls. 85-86.  
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þótti of stór hópur ungmenna, sem að öðru leyti var löghlýðinn, vera gerður að glæpamönnum 

sem hafði ýmsar neikvæðar afleiðingar í för með sér. Árangur breytinganna hefur verið mjög 

góður og fimm árum eftir að breytingarnar áttu sér stað hafði dregið verulega úr 

fíkniefnanotkun ungmenna og HIV smitum fækkað. Auk þess hafði fjöldi þeirra einstaklinga 

sem leituðu sér meðferðar tvöfaldast.273 

Mikilvægt er að refsivörslukerfið taki tillit til þess að einstaklingar eru ólíkir og eðli brota 

getur jafnframt verið mjög mismunandi. Bagalegt er að steypa öllum brotamönnum í sama 

mót og veita þeim sömu refsiúrræði, hvort sem viðkomandi hefur í vörslum sínum 

neysluskammt af kannabis eða mörg kíló af sterku fíkniefni. Gera þarf greinarmun á 

stórfelldum fíkniefnabrotum og smávægilegum brotum, t.d. brotum fíkla sem eru beinar 

afleiðingar fíknarinnar. Til rökstuðnings þessu má nefna Hrd. 1992, bls. 710 sem fjallað var 

um í kafla 5.4.4.  

Hrd. 1992, bls. 710. Þ var tekinn á Keflavíkurflugvelli með 0,67 g af kannabis og hann var 
dæmdur til að greiða 16.000 króna sekt og sæta til vara 5 daga fangelsi.  

Óeðlilegt verður að teljast að svo smávægilegt brot fari alla leið fyrir Hæstarétt enda 

skaðaði ákærði engan með broti sínu og í rauninni var verið að sóa tíma þeirra aðila sem 

komu að málinu, sem og peningum skattgreiðenda.   

Refsingar fyrir vörslur neysluskammta fíkniefna og upptaka þeirra getur haft verulega 

slæmar afleiðingar fyrir þá sem eru háðir fíkniefnum og eru í mikilli neyslu. Lendi fíkill í því 

að lögregla geri efni hans upptæk og sektar hann, þarf viðkomandi einstaklingur bæði að ná 

sér í nýjan skammt og hann þarf að greiða sekt vegna brots síns. Lágmarkssekt fyrir vörslur 

fíkniefna er kr. 50.000. Fyrir hvert gramm eða hluta af grammi hækkar sektin og fer það eftir 

tegund efnis hve mikið sektin hækkar. Fyrir hvert gramm af kannabis bætast kr. 4000 við 

sektina en fyrir hvert gramm af kókaíni bætast við kr. 25.000. Fyrir fyrsta brot ungmennis er 

heimilt að ákvarða lægri sektarfjárhæð ef brotið er mjög smávægilegt.274 Velta má fyrir sér 

hvernig einstaklingur í mikilli neyslu fer að því að afla sér fjármuna til þessa. Líkur eru á því 

að viðkomandi þurfi að leita óæskilegra og jafnvel ólögmætra leiða til þess að afla sér 

fjármuna s.s. með þjófnaði og öðrum smáglæpum, sölu fíkniefna eða jafnvel vændi. Einnig 

ber að hafa í huga að sú stranga refsistefna sem er við lýði verður til þess að verð á fíkniefnum 

                                                 
273 Maria Szalavitz: „Drugs   in  Portugal:  Did  Decriminalization  Work?“, http://www.time.com (skoðað 20. 
ágúst 2015). Wiebke   Hollersen:   „This   Is   Working:   Portugal,   12   Years   after   Decriminalizing  
Drugs“,http://www. spiegel.de (skoðað 20. ágúst 2015). European Drug Report: Trends and developments, 
bls. 54. Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 119.  
274 Brot sem ljúka má með lögreglustjórasátt, bls. 4. Rúnar   Pálmason:   „Birtist   á   sakavottorði   í   þrjú   ár“,  
http://www.mbl.is (skoðað 15. ágúst 2015). 
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hækkar sem gerir fíklum erfiðara um vik að afla sér fíkniefna og með því móti er ýtt enn 

frekar undir brotastarfsemi.275 Þessi stefna getur einnig haft í för með sér að fíklar fara að 

forðast lögregluna sem gerir það erfiðara að ná til þessa hóps og veita þeim aðstoð. 

Refsingarnar geta því haft í för með sér meiri neikvæðar afleiðingar en jákvæðar fyrir 

fíkniefnaneytendur og samfélagið í heild. 

Þó eru ekki eingöngu fíklar sem hafa neysluskammta fíkniefna í vörslum sínum heldur eru 

einnig, svo dæmi séu tekin, einstaklingar sem eru að fikta með fíkniefni og fíkniefnasalar. 

Líkt og kom fram í kafla 5.4.2 verða fæstir þeirra sem prófa fíkniefni háðir fíkniefnum. Stór 

hluti þeirra sem prófa fíkniefni er ungt fólk sem lifir annars löghlýðnu lífi. Þessir einstaklingar 

geta átt það á hættu að lenda í höndum refsivörslukerfisins og fara jafnvel á sakaskrá sem 

getur haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir framtíð þeirra. Stærstur hluti fíkniefnabrota sem skráð 

eru hjá lögreglu tengjast vörslu og meðferð fíkniefna og á árunum 2011-2013 var hlutfall 

þessara brota um 67% á landsvísu. 276  Þrátt fyrir það er aðalmarkmið lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu að ná innflytjendum fíkniefna og fíkniefnasölum en ekki neytendum. 

Lögreglan er oft með mikinn viðbúnað á tónleikum og útihátíðum í þeim tilgangi að ná þeim 

sem eru að selja og dreifa fíkniefnum en oftar en ekki lenda einstaklingar með neysluskammta 

í netinu.277 Viðurlög við vörslum neysluskammta eru sektir og málið fer eingöngu fyrir dóm 

ef viðkomandi neitar sök. Málið fer þó á sakaskrá hvort sem það endar með 

viðurlagaákvörðun og sekt eða dómi. Niðurstöður mála sem enda öðruvísi en með 

fangelsisrefsingu, t.d. sektarákvörðun, eru tilgreind á sakaskrá næstu þrjú ár á eftir. 

Fangelsisdómur er á sakaskrá næstu fimm ár frá dómsuppkvaðningu eða frá því dómþoli er 

látinn laus hafi hann afplánað refsingu, sbr. 8. gr. reglna um sakaskrá ríkisins nr. 680/2009 

sem eru settar með stoð í 225. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála.278    

Líkt og áður sagði snúast flest fíkniefnamál sem koma upp hjá lögreglunni um vörslur og 

meðferð fíkniefna og stórfelldu brotin eru mun færri. Sú stefna að afnema refsiábyrgð fyrir 

vörslur á neysluskömmtum fíkniefna hefur hlotið ákveðna gagnrýni og því hefur verið haldið 

fram að með því sé verið að hjálpa fíkniefnasölum og gefa þeim auðvelda leið til þess að 

komast hjá refsingum. Fíkniefnasalar geti þá passað sig á því að vera aldrei með meira en 

                                                 
275  Johs. Andenæs: Straffen som problem, bls. 80. Johs. Andenæs: Straff, almenprevensjon og 
kriminalpolitikk, bls. 13.  
276 Afbrotatölfræði 2014. 1. janúar-31. desember 2014, bls. 12. Vagn Greve: Straffene, bls. 44-46. Helgi 
Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi,   bls.   115.   Kristján   Þór   Júlíusson:   „Fíkniefnalöggjöfin   og   kostir   í  
stefnumótun“,  http://www.velferdarraduneyti.is (skoðað 29. ágúst 2015). 
277  Johs. Andenæs: Straffen som problem, bls. 78. Rúnar   Pálmason:   „Birtist   á   sakavottorði í   þrjú   ár“,  
http://www.mbl.is (skoðað 15. ágúst 2015). 
278 Rúnar  Pálmason:  „Birtist  á  sakavottorði  í  þrjú  ár“,  http://www.mbl.is (skoðað 15. ágúst 2015).  
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neysluskammt í vörslum sínum og komist þannig hjá refsingum. Hins vegar má hið sama 

segja um kerfið eins og það er nú, en fíkniefnasalar geta forðast þungar refsingar með því að 

vera eingöngu með litla skammta í fórum sér. Einnig væri hægt að hafa refsingar einhverjar 

þegar um ítrekuð brot er að ræða, þá annað hvort hefðbundnar refsingar eins og þær eru nú 

eða hægt væri að fara að fordæmi Portúgals, Ítalíu og Spánar þar sem viðurlög eru einhver en 

þau leiða hvorki til handtöku né ákæru. 279  Sá einstaklingur sem er ítrekað tekinn með 

vörsluskammta fíkniefna í fórum sínum gæti því verið látinn sæta sektum. Einnig verður að 

hafa í huga að þrátt fyrir að slíkar breytingar á löggjöfinni geti komið fíkniefnasölum að 

einhverju leyti til góða, þá myndu breytingarnar á móti hafa jákvæðar afleiðingar fyrir fíkla og 

ungmenni. Auk þess myndu breytingar væntanlega leiða til breyttra áherslna innan 

lögreglunnar þar sem minni tími færi í að leita uppi smáskammta af fíkniefnum og 

lögreglumenn gætu þar með varið meiri tíma, fjármunum og mannafla í að uppræta stórfelld 

fíkniefnabrot. Lögreglan fer t.a.m. reglulega á útihátíðir, tónleika og niður í miðbæ um helgar 

í þeim tilgangi að uppræta fíkniefnabrot, aðallega fíkniefnasölu. Mörg fíkniefnamál koma 

gjarnan upp á slíkum hátíðum og því ljóst að lögreglan hefur erindi til þess að vera sýnileg á 

þessum uppákomum. Hins vegar má ætla að mikill kostnaður og mannafli fari í þann mikla 

viðbúnað sem lögreglan ver í fíkniefnaleit á slíkum samkomum. Tíma lögreglunnar og 

peningum skattgreiðenda væri betur varið í að einblína á að uppræta stórfelld fíkniefnabrot 

heldur en að góma fíkla og ungmenni með litla skammta af fíkniefnum til  einkaneyslu.     

6.2.3 Afnám refsiábyrgðar kannabislyfja 

Lyf sem unnin eru úr kannabis hafa verið notuð um árabil víðsvegar um heim, t.a.m. í 

Austurríki, Belgíu, Kanada, Tékklandi, Finnlandi, Bretlandi og í sumum fylkjum 

Bandaríkjanna. Lyfin eru notuð við ýmiss konar kvillum og kannabislyf geta t.a.m. minnkað 

fylgikvilla erfiðrar lyfjameðferðar við krabbameini og HIV. Sjúklingar sem eru í strangri 

lyfjameðferð þjást oft af mikilli ógleði og missa matarlystina og kannabis getur slegið á þessar 

aukaverkanir. Lyf unnin úr kannabis hafa einnig verið notuð við MS sjúkdómnum, krónískum 

verkjum, gláku, flogaveiki, krömpum, elliglöpum o.fl.280  

                                                 
279 Maria Szalavitz: „Drugs   in  Portugal:  Did  Decriminalization  Work?“, http://www.time.com (skoðað 20. 
ágúst 2015). Wiebke   Hollersen:   „This   Is   Working:   Portugal,   12   Years   after   Decriminalizing   Drugs“,  
http://www. spiegel.de (skoðað 20. ágúst 2015). European Drug Report: Trends and developments, bls. 54. 
Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 119. 
280  Matthías   Halldórsson:   „Opið   bréf   landlæknis“,   http://www.sigurfreyr.com   (skoðað   19.   ágúst   2015). 
Joycelyn  Elders:  „Myths  about  medical  marijuana“,  http://www.november.org  (skoðað  26.  ágúst  2015). 
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Kannabislyf hafa verið umdeild í gegnum tíðina en rannsóknir hafa þó sýnt fram á að þau 

lyf sem framleidd eru úr kannabis hafa meiri verkun en lyfleysa. Hins vegar er óvíst hvort 

lyfin séu betri og hafi meiri verkan en hefðbundin lyf.281 Fyrrum landlæknir Bandaríkjanna, 

Joycelyn Elders, er ein þeirra sem er hlynnt notkun kannabislyfja og telur hún kannabis vera 

nokkuð hættulaust lyf. 

The evidence is overwhelming that marijuana can relieve certain types of pain, nausea, vomiting 
and other symptoms caused by such illnesses as multiple sclerosis, cancer and AIDS, or by the 
harsh drugs sometimes used to treat them and it can do so with remarkable safety. Indeed, 
marijuana is less toxic than many drugs that physicians prescribe every day.282 

Joycelyn bendir réttilega á að kannabislyf eru mun náttúrulegri en mörg lyf sem læknar 

skrifa upp á og að það hafi minni eitrunaráhrif. Því má ætla að sumir sjúklingar sem eru í 

mikilli og strangri lyfjameðferð vilji gjarnan leita náttúrulegri leiða til þess að slá á þær 

aukaverkanir sem lyfin hafa í för með sér, í stað þess að taka inn enn meiri lyf. Lögleiðing 

kannabisskyldra lyfja er eitthvað sem vert er að skoða enda ljóst að kannabis getur hjálpað 

fólki á mun náttúrulegri hátt en hefðbundin lyf. Þekkst hefur að sjúklingar noti kannabis, t.d. 

kannabisolíu, þrátt fyrir að það sé ólöglegt hér á landi. Það er ótækt að sjúklingar neyðist til 

þess að fremja lögbrot til þess að nálgast lyf sem lina þjáningar þeirra og sé horft til 

frelsisreglu Mill þá skaðar það engan að veikt fólk hafi í vörslum sínum og neyti 

kannabisefna, sem er tiltölulega skaðlaust efni og í raun mun hættuminna en ýmis lyf sem 

læknar skrifa upp á.283  

Unlike many of the drugs we prescribe every day, marijuana has never been proven to cause a 
fatal overdose.284 

Dauðsföll vegna neyslu kannabis eru engin og líkur á því að verða háður efninu eru taldar 

vera undir 10% sem eru lægri líkur en á t.a.m. við um tóbak og áfengi, en líkurnar á því að 

verða háður tóbaki eru taldar vera um 30% og áfengi um 15%.285  

                                                 
281 Matthías  Halldórsson:  „Opið  bréf  landlæknis“  http://www.sigurfreyr.com  (skoðað  19.  ágúst  2015).   
282 Joycelyn  Elders:  „Myths  about  medical  marijuana“,  http://www.november.org  (skoðað  26.  ágúst  2015). 
283  Matthías   Halldórsson:   „Opið   bréf   landlæknis“,   http://www.sigurfreyr.com   (skoðað   19.   ágúst 2015). 
Joycelyn   Elders:   „Myths   about   medical   marijuana“,   http://www.november.org   (skoðað   26.   ágúst   2015). 
John Stuart Mill: Frelsið, bls. 45. 
284 Joycelyn  Elders:  „Myths  about  medical  marijuana“,  http://www.november.org  (skoðað  26.  ágúst  2015). 
285 Matthías  Halldórsson:  „Opið  bréf  landlæknis“,  http://www.sigurfreyr.com  (skoðað  19.  ágúst  2015).   
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6.3 Burðardýr 

Nokkuð hefur borið á því síðastliðin ár að svokölluð burðardýr séu fengin til þess að flytja 

fíkniefni milli landa.286 Með því er átt við að einstaklingar, sem vanalega koma ekki að 

skipulagningu brota, eru fengnir til þess að flytja fíkniefni á milli landa með ýmsum hætti, s.s. 

innvortis, falin innanklæða eða í farangri sínum. Ef sá einstaklingur sem flytur fíkniefni milli 

landa með framangreindum hætti er skipuleggjandi brots eða á þátt í því að skipuleggja brotið 

þá telst sá hinn sami almennt ekki vera burðardýr.287  

Ýmsar ástæður geta legið að baki því að einstaklingar taki að sér þessi verkefni en 

stundum neyðist fólk til þess að gerast burðardýr. Í sumum tilvikum gerist viðkomandi 

burðardýr til þess að greiða upp fíkniefnaskuld, sumir gera þetta til þess að áskotnast fé og 

aðrir eru neyddir í verkin og hnepptir í mansal. Burðardýr hafa oft þurft að þola ofbeldi og 

þvinganir og velta má því fyrir sér hvort löggjöfin geti ekki tekið meira tillit til burðardýra 

með einhverjum hætti. Til dæmis væri hægt að virða það til refsilækkunar að ákærði er 

burðardýr (dæmi eru um að litið sé til þess í framkvæmd en engin sérstök heimild er til þess í 

lögum). Einnig væri hægt að hafa heimild í lögum til þess að fella niður refsingu fyrir 

fíkniefnainnflutning ef talið er sannað að ákærði sé burðardýr. Þó gætu slíkar lagabreytingar 

verið vafasamar enda getur verið erfitt fyrir dómstóla að meta hvort viðkomandi einstaklingur 

sé burðardýr eða ekki. Slík ákvæði gætu því opnað fyrir tilraunir brotamanna til þess að bera 

það fyrir sig að þeir séu burðardýr, í þeim tilvikum sem svo er ekki.   

Nokkuð hefur borið á því í dómaframkvæmd að litið sé til þess til refsilækkunar að ákærði 

hafi verið burðardýr, sbr. neðangreindir dómar.  

Hrd. 15. nóvember 2012 (330/2012). „A, Á, B og H voru sakfelldir fyrir stórfellt 
fíkniefnalagabrot skv. 173. gr. a) alm. hgl. með því að hafa flutt inn 877,81 g af kókaíni, sem 
þeir ætluðu að selja hér á landi í ágóðaskyni“. Talið var sannað að B hafi verið burðardýr og 
tekið var tillit til þess við ákvörðun refsingar. Auk þes var tekið tillit til aldurs hans, en hann var 
fæddur árið 1941, og þess að hann hafði gengist við brotum sínum. Til refsiþyngingar í málinu 
var litið til magns og styrkleika efnanna. Refsing ákærða var talin hæfileg 15 mánaða fangelsi. 
 
Hérd. Reykn. 4. desember 2012 (S-627/2012). Við ákvörðun refsingar A var litið til þess að um 
samverknað hennar og S var að ræða. Einnig var litið til þess að brot hennar var stórfellt en um 
var að ræða töluvert magn af hættulegum fíkniefnum með mikinn styrkleika. Hins vegar var 
litið til þess að A hafði játað brot sín og talið var hægt að fullyrða að hún hafi verið svokallað 
burðardýr. Refsing A var talin hæfileg fangelsi í 17 mánuði. 
 

                                                 
286 „Níu  burðardýr  tekin  í  Leifsstöð“,  http://www.mbl.is (skoðað 19. ágúst 2015). 
287 Ekki er til að dreifa skilgreiningu á hugtakinu burðardýr. Höfundur setur hér fram skilgreiningu sem 
byggir á rannsókn hennar á dómum Hæstaréttar.  
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Hérd. Reykn. 20. desember 2013 (S-1055/2013). C kvaðst hafa verið burðardýr og hún hafi 
verið neydd til þess að flytja fíkniefni milli landa í leggöngum sínum af tveimur óþekktum 
mönnum, en annar þeirra var kunningi C. Hún skýrði svo frá að mennirnir hefðu tekið hana með 
valdi og að annar þeirra hefði sest klofvega ofan á hana á meðan hinn kom efnunum fyrir. 
Mennirnir höfðu síðan í hótunum við hana og fóru með hana út á flugvöll. Þar afhentu þeir 
henni flugmiða og fylgdu henni þar til hún var komin í gegnum öryggiseftirlit. C gerði engar 
tilraunir til að gefa sig fram við lögreglu eða tollverði á flugvellinum í Alicante eða á Íslandi. 
Hún sagði að mennirnir hefðu hótað því að meiða móður hennar og systur ef hún hlýddi þeim 
ekki. „Við ákvörðun refsingar verður að líta til skýlausrar játningar ákærðu og að auki henni til 
refsilækkunar þá aðstöðu og aðferð sem hún var beitt til að koma efnunum til landsins. Með 
vísan til dómaframkvæmdar, styrkleika efnanna og þess sem að ofan er rakið, þykir refsing 
ákærðu hæfilega ákveðin fangelsi í tólf mánuði.“  

Í öllum framangreindum dómum töldu dómstólar sannað að ákærði væri burðardýr. Málin 

eru ólík að ýmsu leyti en eiga það þó sameiginlegt að í öllum málunum héldu burðardýrin því 

fram fyrir dómi að þau hefðu verið beitt þvingunum. Í Hrd. 15. nóvember 2012 (330/2012) 

sagðist ákærði hafa verið þvingaður til þess að flytja efnin til landsins og að menn hefðu hótað 

honum lífláti og að a.m.k. einn þeirra hafi verið vopnaður. Í Hérd. Reykn. 4. desember 2012 

(S-627/2012) skuldaði burðardýrið skipuleggjendum brotsins peninga vegna 

fíkniefnaviðskipta. Burðardýrið sagðist hafa verið beitt hótunum vegna skuldarinnar og verið 

tilneytt til þess að fara í umrædda ferð. Í síðastgreinda dóminum, Hérd. Reykn. 20. desember 

2013 (S-1055/2013), bendir allt til þess að um mansal hafi verið að ræða. Mansal er gríðarlega 

alvarlegur glæpur og mansalsþolendum ber að hjálpa. Því sætir það furðu að þolanda mansals 

sé refsað fyrir brot sem hún framdi undir nauðung. Þó ber að hafa í huga að sönnunarbyrðin í 

þessum málum getur verið erfið og stundum getur það verið vandkvæðum bundið að meta 

hvort saga burðardýrsins sé sönn eða ekki og hvort raunveruleg þvingun hafi verið til staðar. Í 

þessu máli var saga hennar þó ekki dregin í efa og þær aðstæður og aðferð sem beitt var til 

þess að koma efnunum til landsins var virt henni til refsilækkunar. Því má ætla að dómstólar 

hafi álitið hana þolanda brots en samt sem áður var henni refsað. Sú refsistefna að refsa 

þolendum mansals með þungum fangelsisdómum er óásættanleg og ljóst er að endurskoða 

þarf lög og lagaframkvæmd með tilliti til burðardýra.  
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6.4 Meðferð og forvarnir 

6.4.1 Meðferðarúrræði í afplánun refsingar 

Mikill fjöldi þeirra einstaklinga sem fremja fíkniefnabrot eru háðir fíkniefnum og í ljósi þess 

er fíkniefnavandinn í fangelsum orðinn mikill.288 Séu fíklar dæmdir í óskilorðsbundið fangelsi 

er nauðsynlegt að veita þeim markviss úrræði í afplánun refsivistar sem henta þörfum þeirra 

enda mikilvægt að refsingar stuðli að aðlögun brotamanns að samfélaginu að afplánun lokinni 

og þær skili honum út í samfélagið sem betri þjóðfélagsþegn. Samkvæmt greinargerð með 

frumvarpi til fullnustulaga, sem sett voru árið 2005, þarf að efla þá viðleitni að greina þarfir 

hvers og eins brotamanns í upphafi refsivistar og veita þeim úrræði sem miða að því að gera 

viðkomandi aðila fært að axla ábyrgð á gjörðum sínum og taka þátt í samfélaginu á ný að 

afplánun lokinni. Í ljósi þess er mikilvægt að meðhöndla ekki alla fanga eins, heldur þarf að 

sinna ólíkum þörfum þeirra og bjóða þeim upp á meðferð, hafi þeir þörf á því. Til þess að ná 

sem mestum árangri verða að koma að verkinu sérhæfðir aðilar sem endurspegla ólíkar þarfir 

á félags- og heilbrigðissviði s.s. félags-, náms- og starfsráðgjafar, auk lækna og 

sálfræðinga.289 Þrátt fyrir þessar yfirlýsingar í greinargerðinni þá eru meðferðarúrræði og 

sálarhjálp í fangelsum því miður af skornum skammti, ekki vegna skorts á vilja til þess að 

hjálpa þessum aðilum, heldur vegna skorts á fjármagni. Tveir sálfræðingar eru starfandi hjá 

Fangelsismálastofnun og er þeim ætlað að sinna öllum fangelsum landsins og þeim föngum 

sem eru á reynslulausn. Bið eftir þjónustu sálfræðings getur verið um tvær til þrjár vikur. Eins 

og er sinnir enginn geðlæknir fangelsunum.290 

Markmið meðferðar meðan á afplánun stendur er í raun tvíþætt. Annars vegar að styðja þá 

viðleitni einstaklinga að bæta líf sitt og heilsu og hins vegar að draga úr líkum á endurkomu 

þeirra í fangelsi. Tengsl vímuefnaneyslu og afbrota eru ekki alltaf augljós en þó er vitað að 

neysla og afbrot fara oft saman og sumir telja að afbrot séu jafnvel bein afleiðing neyslunnar, 

t.a.m. afbrot fíkla sem framin eru til þess að fjármagna neysluna. Þeir Jón Friðrik Sigurðsson 

og Gísli H. Guðjónsson, sérfræðingar í réttarsálfræði, framkvæmdu rannsókn á árunum 1994 

og 1996 á vímuefnaneyslu fanga fyrir afplánun. Rannsóknin leiddi í ljós að þrír af hverjum 

fjórum þátttakendum voru undir áhrifum vímuefna þegar þeir frömdu afbrotið sem þeir 

afplánuðu refsingu fyrir, 64% þeirra sögðust hafa verið undir áhrifum áfengis og 33% sögðust 

                                                 
288 Johs. Andenæs: Straffen som problem, bls. 78. 
289 Alþt. 2004-2005 A-deild, bls. 1437. Hans Jørgen Engbo: „Om behandling og anden fængselsservice. Er 
individualpræventiv nyttetænkning autoritær og menneskefjendsk?, bls. 102-103.  
290 „Enginn  geðlæknir  sinnir  Litla-Hrauni“,  http://www.mbl.is (skoðað 16. ágúst 2015). 
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hafa verið undir áhrifum fíkniefna. Nokkuð stór hópur rannsóknarúrtaksins sagðist eiga í 

vandræðum með neyslu sína, en 17% sögðust hafa verið í daglegri neyslu áfengis eða 

fíkniefna síðustu sex mánuði fyrir afplánun og 23% sögðust einhvern tímann hafa sprautað sig 

með fíkniefni. Tæplega þriðjungur fanganna eða 29% töldu sig eiga við fíkniefnavandamál að 

stríða og 57% sögðust einhvern tímann hafa farið í áfengis- og vímuefnameðferð.  

Á Litla-Hrauni er starfræktur sérstakur meðferðargangur. Markmiðið með ganginum er að 

veita föngum aðstoð við að vinna sig úr vítahring andfélagslegs hugarfars, afbrotahegðunar og 

vímuefnamisnotkunar. Meðferðin á ganginum tekur um þrjá mánuði og fangar þurfa sjálfir að 

óska eftir flutningi á meðferðarganginn. Á ganginum er pláss fyrir 11 fanga og hann er ávallt  

fullskipaður og þar komast færri að en vilja. Ákveðnar reglur gilda á meðferðarganginum og 

þar þurfa fangarnir að sjá um sig sjálfir og m.a. vakna á ákveðnum tímum á morgnana, kaupa 

inn og elda allan mat og halda sjálfum sér, klefum sínum og sameiginlegum rýmum hreinum 

og snyrtilegum. Mikil ánægja hefur verið með ganginn bæði hjá föngunum sjálfum, 

aðstandendum þeirra sem og starfsmönnum fangelsisins.291  

Föngum gefst kostur á að ljúka síðustu sex vikum afplánunar sinnar í áfengis- og 

fíkniefnameðferð hjá SÁÁ. Um er að ræða hefðbundna meðferð sem fer fram á sjúkrastöðum 

SÁÁ. Þetta fyrirkomulag byggir á heimild í 2. mgr. 15. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 

49/2005 en þar segir að Fangelsismálastofnun geti „leyft að fangi sé vistaður um stundarsakir 

eða allan refsitímann á heilbrigðis- eða meðferðarstofnun“. Flestir þeirra sem sækja um að 

ljúka refsivist sinni í meðferð gera það að eigin frumkvæði en einnig er það stundum gert fyrir 

milligöngu annarra s.s. aðstandenda eða starfsmanna fangelsiskerfisins. Sé fanga veitt leyfi til 

þess að klára refsivist sína í meðferð hjá SÁÁ er undirritaður samningur þess efnis milli 

Fangelsismálastofnunar og fangans. Fari fangi úr meðferð áður en meðferð lýkur er litið á það 

sem strok úr refsivist sem getur varðað agaviðurlögum. Ef fangi brýtur skilyrði vistunar eða af 

einhverjum sökum klárar ekki meðferðina er hann látinn ljúka afplánun sinni í fangelsi. Ungir 

fangar sem eru að hefja afplánun hafa kost á því að byrja afplánun sína á meðferð. 292 

Gerð var rannsókn á árangri þess að gefa föngum kost á að ljúka refsivist í meðferð. 

Rannsökuð var endurkoma og afbrotasaga 48 fanga sem fengu leyfi til þess að ljúka refsivist 

sinni í sex vikna áfengis- og fíkniefnameðferð SÁÁ á árunum 1990-1993. Af föngunum 48 

sem fóru í meðferð á árunum 1990-1993 komu samtals 30 þeirra eða 63% aftur í fangelsi á 

                                                 
291 Elísabet  M.  Jónasdóttir:  „Áframhaldandi  starfræksla meðferðargangs á Litla-Hrauni  tryggð“,  bls.  1.   
292 Jón  Friðrik  Sigurðsson  og  Gísli  Guðjónsson:   „Áfengis- og fíkniefnameðferð í refsivist og endurkoma í 
fangelsi. Tilraun til mats á árangri þess að gefa föngum kost á því að ljúka refsivist í áfengis- og 
fíkniefnameðferð  hjá  SÁÁ“,  bls.  1-3. 
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tímabilinu. Marktækur munur var ekki á endurkomu þeirra sem luku fullri meðferð og hinna 

sem ekki gerðu það þó svo að hlutfallslega fleiri af þeim sem ekki luku meðferð kæmu aftur 

eða 86% á móti 53%. Þó leið lengri tími þar til þeir einstaklingar sem luku meðferð komu 

aftur í fangelsi heldur en þeir sem luku afplánun sinni í fangelsi en fyrri hópurinn kom aftur í 

fangelsi að meðaltali eftir 19,5 mánuði en seinni hópurinn eftir 14 mánuði.293  

Ljóst er að veita þarf föngum stuðning í fangelsum til þess að refsivistin beri þann árangur 

sem henni er ætlað að hafa í för með sér, þ.e. að skila fanganum sem betri þegn út í 

samfélagið að afplánun lokinni. Einnig er mikilvægt að meðferðarúrræðin einblíni ekki of 

mikið á vistina sjálfa heldur séu til þess fallin að búa viðkomandi undir lífið þegar afplánun 

lýkur og komi í veg fyrir að viðkomandi falli aftur í þá gryfju sem hann var í áður en hann hóf 

afplánun.294 Þau meðferðarúrræði sem eru í boði í fangelsunum eru mjög góð en það er miður 

að löng bið sé eftir vist á meðferðarganginum á Litla-Hrauni. Einnig er það afar bagalegt að 

fangar þurfi að bíða í allt að tvær til þrjár vikur eftir því að fá þjónustu sálfræðings enda getur 

slík þjónusta hjálpað föngum að takast á við afleiðingar gjörða sinna og er til þess fallin að 

betra fangana. 

6.4.2 Meðferð í stað refsingar 

Líkt og fjallað var um í kafla 6.2.2 er gildandi stefna í Portúgal, á Ítalíu og Spáni að bjóða 

fíklum upp á meðferð þegar þeir gerast uppvísir að vörslum neysluskammta af fíkniefnum. 

Reynslan af þessu fyrirkomulagi hefur verið mjög góð og á fimm árum tvöfaldaðist fjöldi 

þeirra einstaklinga sem fóru í meðferð í Portúgal.295 Um er að ræða mjög hátt hlutfall og 

flestir ættu að geta verið sammála um að það sé jákvæð þróun að fíkniefnaneytendur leiti sér 

meðferðar. Einnig er það mjög jákvætt hversu auðvelt það er fyrir fíkla í Portúgal að leita sér 

hjálpar og fara í meðferð. Höfundur er þeirrar skoðunar að verði refsiábyrgð fyrir vörslur 

neysluskammta fíkniefna afnumin hér á landi þá beri einnig að taka upp svipað fyrirkomulag 

þegar kemur að meðferðarúrræðum, enda styrkja þessi úrræði hvort annað og því mikilvægt 

að þau haldist í hendur. Því til stuðnings má einnig nefna að rannsóknir hafa sýnt fram á að 

                                                 
293 Jón  Friðrik  Sigurðsson  og  Gísli  Guðjónsson:   „Áfengis- og fíkniefnameðferð í refsivist og endurkoma í 
fangelsi. Tilraun til mats á árangri þess að gefa föngum kost á því að ljúka refsivist í áfengis- og 
fíkniefnameðferð  hjá  SÁÁ“,  bls.  1-3.  
294 Hedde  Giertsen:  „The symbiotic relationship between contradictive elements in drug policy“,  bls.  72.   
295 Maria Szalavitz: „Drugs   in  Portugal:  Did  Decriminalization  Work?“,  http://www.time.com  (skoðað  24. 
ágúst 2015). Wiebke   Hollersen:   „This   Is   Working:   Portugal,   12   Years   after   Decriminalizing  
Drugs“,http://www. spiegel.de (skoðað 20. ágúst 2015). European Drug Report: Trends and developments, 
bls. 54. Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 57. 
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þeir sem fremja fíkniefnabrot ná betri árangri af fíkniefnameðferð hljóti þeir hana á 

sjúkrastofnun heldur en í fangelsi.296 

6.4.3 Forvarnir   

Forvarnir geta borið mikinn árangur í baráttunni við fíkniefni og eru þær til þess fallnar að 

draga úr líkum á því að ungmenni leiðist út í fíkniefnaneyslu og ótímabæra áfengisneyslu. 

Forvarnir sem beinast að ungu fólki eru einn af hornsteinum stefnu Evrópusambandsins í 

fíkniefnamálum fyrir árin 2013-2020.297 Mikill árangur hefur náðst í forvörnum á síðustu 

árum en töluvert hefur dregið úr áfengis- og vímuefnaneyslu ungmenna. Rannsóknin Europan 

School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) er samevrópskt verkefni sem 

hófst hér á landi árið 1995 og rannsóknin hefur verið framkvæmd með fjögurra ára millibili 

síðan þá. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er vímuefnaneysla unglinga langminnst á 

Íslandi samanborið við önnur Evrópulönd og þróunin hér er sú að færri og færri unglingar í 

10. bekk hafa notað vímuefni.298 Ljóst er að forvarnir eru mikilvægar og til þess fallnar að 

draga úr líkum á því að ungmenni leiðist út í fíkniefnaneyslu og ótímabæra áfengisneyslu og 

draga þær þar með úr þeim alvarlegu afleiðingum sem slík neysla getur haft í för með sér. 

Mikilvægt er að halda áfram því góða starfi sem haldið hefur verið uppi síðastliðin ár en með 

virkum forvörnum í skólum, íþrótta- og tómstundastarfi og heima fyrir er hægt að draga úr 

líkum á því að ungmenni leiðist út í fíkniefnaneyslu og með því móti er hægt að draga úr 

þörfinni á framangreindum úrræðum. 

  

                                                 
296 Ólafur  Ólafsson:  „Meðferð  í  stað  fangelsis“,  bls.  41. 
297 European Drug Report: Trends and developments, bls. 63. 
298 The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students on 36 European Countries, bls. 264-367.  „Nær  
helmingur  hefur  aldrei  prófað“,  http://www.visir.is (skoðað 20. ágúst 2015). 
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7 Lokaorð 

Umræðan um fíkniefni og refsistefnu í fíkniefnamálum hefur aukist á síðustu árum bæði 

hérlendis sem og á alþjóðlegum vettvangi. Niðurstaða hinna ýmsu alþjóðlegu samtaka og 

sérfræðinga á sviði fíkniefna og heilbrigðismála er sú að herferð yfirvalda gegn neyslu og 

meðferð fíkniefna leysir engan vanda og vænlegri lausn við fíkniefnavandanum er að draga úr 

þeim skaðvænlegu afleiðingum sem neysla fíkniefna hefur í för með sér.299 Í ljósi þess er 

mikilvægt að taka upp mannúðlegri úrræði og draga úr forræðishyggju stjórnvalda sem ríkt 

hefur þegar kemur að neyslu og meðferð fíkniefna. Líkt og kom fram í inngangi ritgerðarinnar 

var markmið höfundar með ritgerðinni að kanna refsistefnu í fíkniefnamálum og komast að 

niðurstöðu um hvað mætti fara betur. Í sjötta kafla ritgerðarinnar var farið yfir mikilvæg 

álitamál sem tengjast refsistefnunni og nú verða niðurstöður þeirrar yfirferðar dregnar saman 

og höfundur gefur álit sitt á því sem er brýnast að breyta þegar kemur að refsistefnu í 

fíkniefnamálum.  

Fíkniefnavandinn er fyrst og fremst heilbrigðisvandi og því er mikilvægt að taka á honum 

á þeim vettvangi.300 Í ljósi þess telur höfundur nauðsynlegt að yfirvöld leitist við að efla 

skaðaminnkandi úrræði og yfirlýst stefna yfirvalda ætti að vera skaðaminnkun. Mikilvægt er 

að draga úr neikvæðum afleiðingum fíkniefnaneyslu og minnka líkurnar á því að 

smitsjúkdómar dreifist, draga úr ofneyslu fíkniefna og sjá til þess að nálar séu ekki skildar 

eftir á almannafæri. Höfundur telur að koma eigi á fót sprautuklefum, að danskri og norskri 

fyrirmynd, þar sem sprautufíklar geta komið og sprautað sig með hreinum nálum, sér að 

kostnaðarlausu. Í sprautuklefunum skal einnig veita félags- og heilbrigðisráðgjöf t.d. hvernig 

sé best að koma í veg fyrir smitsjúkdóma.301 

Höfundur hefur komist að þeirri niðurstöðu að mikilvægt sé að draga úr refsingum fyrir 

vörslur neysluskammta á fíkniefnum. Margir eru þeirrar skoðunar að sú stefna sé ansi róttæk 

en ekki er hægt að horfa framhjá þeim árangri sem sú stefna hefur leitt af sér víðsvegar um 

                                                 
299 WHO’s  role,  mandate  and  activities  to  counter  the  world  drug  problem:  A  public  health  perspective, bls. 
1-2 og 8. Taking Control: Pathways to Drug Policies That Work, bls. 5-6. War on Drugs. Report of the 
global commission on drug policy, bls. 4. Bruno   Ugarte:   „Human   Rights   Watch   submission   to   United  
Nations  General  Assembly  on  drugs  and  human  rights“,    http://www.hrw.is (skoðað 25. ágúst). 
300 Brynjar   Níelsson:   „Um   glæpi   og   refsingar“,   bls.   19.   Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 119. 
Taking Control: Pathways to Drug Policies That Work, bls. 5-6. Kristján  Þór  Júlíusson:  „Fíkniefnalöggjöfin  
og  kostir  í  stefnumótun“,  http://www.velferdarraduneyti.is (skoðað 29. ágúst 2015). 
301 Jan  Bjerre  Lauridsen:  „Astrid  Krag;;  Fixerum  er  en  ubetinget  succes“,  http://www.politiko.dk (skoðað 16. 
ágúst   2015).   Charlotte   Holm   Pedersen:   „Fixerum   redder   over   100   liv   i   premiereåret“,   http://www.b.dk 
(skoðað   20.   ágúst   2015).      „Ny   aftale   om   medfinansiering   af   stofindtagelsesrum“,   http://www.sum.dk 
(skoðað 20. ágúst 2015).  Johs. Andenæs: Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene, bls. 252-257. Ragnar 
Hauge: Rus og rusmidler gjennom tidene, bls. 226. 
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Evrópu, t.a.m. í Portúgal en þar hefur dregið úr neyslu fíkniefna og HIV smitum og fjöldi 

þeirra sem fara í meðferð hefur aukist umtalsvert.302 Í ljósi þess telur höfundur að refsingum 

fyrir vörslur á neysluskömmtum fíkniefna þurfi að breyta. Hægt er að ganga mislangt í þeim 

efnum, t.a.m. mætti hafa brotin alveg refsilaus en einnig er hægt að hafa viðurlög einhver t.d. 

þegar um er að ræða ítrekuð brot. Hins vegar telur höfundur að brotin eigi ekki að leiða til 

handtöku og ákæru ólíkt því sem gerðist í Hrd. 1992, bls. 710 þar sem maður var tekinn með 

0,67 g af kannabis og sakfelldur fyrir Hæstarétti. Höfundur telur einnig mikilvægt að lögregla 

og meðferðaraðilar vinni saman, líkt og í Portúgal, Spáni og Ítalíu þar sem fíklum, sem teknir 

eru með neysluskammta, er boðið að fara í meðferð.303 Með þessu móti er leitast við að hjálpa 

fíklum að takast á við fíkniefnavandann í stað þess að refsa þeim.  

Höfundur telur mikilvægt að gera meiri greinarmun á þeim sem stunda stórfelld 

fíkniefnabrot annars vegar og þeim sem fremja smávægileg fíkniefnabrot, s.s. vörslur og 

meðferð neysluskammta, hins vegar. Höfundur er ekki hlynntur lögleiðingu fíkniefna og telur 

mikilvægt að halda uppi virkum úrræðum gegn stórfelldum innflutningi, framleiðslu og 

dreifingu fíkniefna og með því móti auka uppljóstrunartíðni fíkniefnabrota. Mikilvægt er að 

refsa þeim sem stunda stórfelld fíkniefnabrot en hins vegar má íhuga að draga úr lengd 

refsidóma enda ljóst að langir refsidómar eru ekki til þess fallnir að draga úr ítrekunartíðni 

afbrota. Há uppljóstrunartíðni hefur meiri áhrif á ítrekunartíðni en þungir dómar og því væri 

ráðlegt að verja meiri fjármunum í að auka uppljóstrunartíðni og á móti draga úr lengd 

refsidóma.304  

Að lokum telur höfundur nauðsynlegt að endurskoða reglur um kannabis sem notað er 

sem lyf. Mikilvægt er að endurskoða nálgunina þegar kemur að notkun sjúklinga á kannabis 

og nauðsynlegt er að þeir hafi lögum samkvæmt heimild til þess að hafa í vörslum sínum 

eitthvert magn af kannabis. Ljóst er að kannabis getur hjálpað veiku fólki og er minna 

skaðlegt en ýmis lyf sem læknar skrifa upp á.305 Í ljósi þess er nauðsynlegt að gefa sjúklingum 

                                                 
302 Maria Szalavitz: „Drugs   in  Portugal:  Did  Decriminalization  Work?“, http://www.time.com (skoðað 20. 
ágúst 2015). Wiebke   Hollersen:   „This   Is   Working:   Portugal,   12   Years   after   Decriminalizing   Drugs“,  
http://www. spiegel.de (skoðað 20. ágúst 2015). 
303 Maria Szalavitz: „Drugs   in  Portugal:  Did  Decriminalization  Work?“, http://www.time.com (skoðað 20. 
ágúst 2015). Wiebke   Hollersen:   „This   Is   Working:   Portugal,   12   Years   after   Decriminalizing   Drugs“,  
http://www. spiegel.de (skoðað 20. ágúst 2015). European Drug Report: Trends and developments, bls. 54. 
Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 119. 
304 Johs.  Andenæs:  „Almenprevensjonen – illusjon  eller  realitet?“,  bls. 157. Stephen Hurwitz: Den danske 
Kriminalret: Almindelig del, bls. 62-63. Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 71-77. Johs. 
Andenæs: Straff, almenprevensjon og kriminalpolitikk, bls. 57-58.  
305  Matthías   Halldórsson:   „Opið   bréf   landlæknis“,   http://www.sigurfreyr.com   (skoðað   19.   ágúst   2015). 
Joycelyn  Elders:  „Myths  about  medical  marijuana“,  http://www.november.org  (skoðað  26.  ágúst  2015). 
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frelsi til þess að velja hvort þeir vilji nota kannabis í baráttunni við sjúkdóm sinn, án þess að 

viðkomandi þurfi að taka þá ákvörðun að brjóta lög.  

Tími er til kominn að horfast í augu við þá staðreynd að fíkniefni hafa fest sig í sessi og 

fíkniefnaneytendur munu því ávallt vera partur af samfélagi okkar. Fíkniefnaneyslu fylgja 

ýmis vandamál sem nauðsynlegt er að takast á við með virkum úrræðum sem draga úr 

skaðlegum afleiðingum neyslunnar. Rétturinn til lífs og rétturinn til aðstoðar vegna sjúkleika 

eru grundvallarmannréttindi sem allir eiga að njóta með mannlegri reisn, líka 

fíkniefnaneytendur.    
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