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Útdráttur 
Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er rannsókn á því hvaða atriði í 1. mgr. 70. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940 hafa áhrif á ákvörðun refsingar í stórfelldum fíkniefnamálum sem 
varða brot gegn 173. gr. a almennra hegningarlaga. Gerð var rannsókn á dómum Hæstaréttar 
og Landsréttar sem féllu á tímabilinu 2010-2019. Rannsóknin snéri að því hvaða töluliðum 1. 
mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga er oftast beitt og hvaða sjónarmið koma til skoðunar við 
ákvörðun refsingar. Á tímabilinu féllu 25 dómar frá Landsrétti og Hæstarétti og voru þeir teknir 
til skoðunar í þessari ritgerð. Í ritgerðinni er að finna tölulegar upplýsingar um hvaða töluliðum 
1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga var oftast beitt á tímabilinu, hver heildarfjöldi 
fíkniefnabrota var á árunum 2010-2018 og hversu mörg mál rötuðu til héraðsdóma, Hæstaréttar 
og Landsréttar. Í dómarannsókninni má sjá að vísað er til töluliða 1. mgr. 70. gr. almennra 
hegningarlaga í 12 dómum af þeim 25 sem skoðaðir voru. Í öðrum má geta sér til um að 
refsiákvarðanir byggi á efni töluliðanna án þess að í þá sé vísað, eða í 13 dómum af þeim 25 
sem til skoðunar voru. Af þeim dómum sem skoðaðir voru, þar sem vísað var til töluliða í 
ákvörðun refsingar, mátti þó sjá að 1. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga var oftast 
notaður eða í níu dómum af þeim 25 sem skoðaðir voru. Þá var 6. tl. næst algengastur og vísað 
var til hans í átta dómum, þar á eftir var 3. tl. og var honum beitt í sex dómum. Þau sjónarmið 
sem virðast hafa mest vægi við ákvörðun refsingar í málum sem varða stórfelld fíkniefnabrot 
eru magn, styrkleiki og hættueiginleikar efnanna.  
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Abstract 
The main subject of this thesis is a study on which factors in 1st par. of art. 70 of the penal 
code no. 19/1940 affect the decision of penalties in large-scale drug cases involving a violation 
of art. 173. a penal code. A study was made on sentences the Supreme Court and the National 
Court made during the period of 2010-2019. The study is based on which factors of the 1st par. 
of art. 70 of the penal code no. 19/1940 is most often applied, and what points of view are 
considered when determining punishment. During the time period, 25 sentences from the 
National Court and the Supreme Court fell and were examined in this thesis. The dissertation 
contains numerical information on which factors of the 1st par. of art. 70 was most often used 
during the period, what the total number of drug offenses were in the years of 2010-2018 and 
how many cases went to district court, the Supreme Court and the National Court. In the 
Judicial Review it can be seen that reference is made to sub-paragraphs  of art. 70 of the penal 
code in 12 sentencing of the 25 sentences examined. It can be argued that judges have based 
on the content of the sub-paragraphs without referencing them, or in 13 sentencing of the 25 
that were examined. However, from the sentences which referred to sub-paragraphs in the 
determining of penalties, it could be seen that 1st sub-par. of 1st par. art. 70 of the penal code 
was most commonly used or in nine sentencing of the 25 examined. Sub-par. 6. was the second 
most common and was referred to in eight sentences, followed by sub-par. 3. which was 
referred to in six sentences. The factors that seem to be most important in determining 
punishment in large-scale drug cases are the amount, strength and dangers of the substances. 
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1. Inngangur 
Í þessari ritgerð er rannsakað hvaða sjónarmið búa að baki því hversu þungar refsingar eru 

dæmdar fyrir fíkniefnabrot. Almennt teljast refsingar fyrir stórfelld fíkniefnabrot þungar og 

meðal lögmanna og almennings eru skiptar skoðanir um réttmæti þeirra. Í frumvarpi til laga 

um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 kemur fram að með refsimati dómstóla 

hafi refsimörk 173. gr. a verið nýtt nánast að fullu í alvarlegustu fíkniefnabrotunum. Það þótti 

því nauðsynlegt að hækka refsimörkin og gera dómstólum þannig kleift að ákveða þyngri 

refsingu ef reyna myndi á enn alvarlegri brot en þau sem þegar höfðu verið framin. Refsimörk 

ákvæðisins voru í framhaldi hækkuð úr 10 ára fangelsi upp í allt að 12 ára fangelsi. Með þessari 

breytingu var lögð sérstök áhersla á alvarleika brota.1  

 Í ritgerðinni verður sjónum beint að ákvörðunum refsinga þeirra sem brotið hafa gegn 

173. gr. a almennra hegningarlaga um stórfelld fíkniefnabrot. Nánar tiltekið verður sjónum 

beint að töluliðum 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga og þeim sjónarmiðum sem hafa verið 

ráðandi við ákvörðun refsingar sem verka ýmist til refsiþyngingar eða málsbóta. Kannaðir voru 

dómar Hæstaréttar og Landsréttar þar sem sakfellt var fyrir brot gegn 173. gr. a almennra 

hegningarlaga á árunum 2010-2019 og voru dómarnir 25 talsins sem til skoðunar komu. 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er því „Hvaða atriði við beitingu 1. mgr. 70. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 eru algengust við refsiákvarðanir í fíkniefnabrotum?“ 

 Ritgerðin er þannig upp sett að í öðrum kafla er fjallað um gildandi löggjöf í 

fíkniefnamálum og mörkum 173. gr. a almennra hegningarlaga og lögum nr. 65/1974 um 

ávana- og fíkniefni. Þar er að finna umfjöllun um upphaf íslenskrar fíkniefnalöggjafar og þeirra 

alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að. Þriðji kafli er meginviðfangsefni ritgerðarinnar og er 

þar að finna inngang að dómarannsókn höfundar og tölfræði fyrir þá dóma sem teknir voru til 

skoðunar á tímabilinu og þeirrar könnunar sem höfundur gerði á því hvað það er sem hefur 

mest vægi við ákvarðanir refsinga í stórfelldum fíkniefnamálum. Þar tekur höfundur alla 

töluliði 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga til skoðunar og skoðar dómaframkvæmd þar á. 

Í lokin eru helstu niðurstöður og ályktanir dregnar saman í niðurstöðum og lokaorðum.  

 
1 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 376 - 313. mál k IV. 
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2. Fíkniefnalöggjöf og alþjóðasamningar er varða ávana- og fíkniefnamál á 

Íslandi 

2.1 Alþjóðasamstarf og alþjóðasamningar um ávana- og fíkniefni 

Fyrstu merki hindrunar á dreifingu og misnotkun ávana- og fíkniefna má rekja til 19. aldar. Á 

árunum 1840-1842 stóð yfir hið svokallaða Ópíumstríð sem Englendingar hófu á hendur Kína 

í þeim tilgangi að vernda hagsmuni sína og halda áfram sölu á ópíum í Kína en kínversk 

yfirvöld bönnuðu innflutning á ópíum. Í kjölfarið voru gerðar ráðstafanir á alþjóðavettvangi til 

þess að leggja bann við ópíumviðskiptum. Árið 1909 var Shanghaiyfirlýsingin  samþykkt að 

frumkvæði Bandaríkjanna þar sem fulltrúar 13 landa komu saman og samþykktu að beita sér 

gegn ópíumviðskiptum og annarra skyldra efna. Andstaðan gegn ópíumviðskiptum jókst og 

árin 1911-1912 komu saman fulltrúar 12 þjóða og gerðu með sér sáttmála á ráðstefnu í Haag í 

Hollandi, Haagráðstefnunni. Ísland gerðist aðili að samningnum árið 1912 þegar Danmörk 

undirritaði hann en hann tók gildi hér á landi þann 21. október 1921.2  

 Á árunum 1924-1925 var haldin önnur alþjóðaráðstefna um ópíumviðskipti sem 

staðsett var í Genf í Sviss. Sáttmálinn náði til fleiri efna en fyrri sáttmálinn. Að lokum var 

þriðja ópíumsamþykktin lögfest þar sem settar voru frekari reglur um læknislyf. Til viðbótar 

áttu aðildarríki að auka eftirlit innan sinna ríkja og fylgjast með útflutningi til annarra landa.3  

 Auk þeirra alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að þá er það einnig aðili að International 

Criminal Police Organization eða Interpol4 og hefur verið síðan 1971,5 sem og European Police 

Office eða Europol.6  

 

2.2 Gildandi fíkniefnalöggjöf í ávana- og fíkniefnabrotum  

Þann 11. júní árið 1974 tóku gildi lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 hér á landi og tóku 

þau við af lögum um tilbúning og verslun með ópíum ofl. nr. 14/1923. Í 1. mgr. 2. gr. laga um 

ávana- og fíkniefni segir að varsla og meðferð ávana- og fíkniefna sé óheimil á íslensku 

forráðasvæði. Þannig er meðal annars inn- og útflutningur, sala, kaup, framleiðsla og varsla 

skv. 4. mgr. 2. gr. laganna bönnuð. Varsla tækja, hluta eða efna til notkunar við ólöglega 

ræktun, framleiðslu eða tilbúning ávana- og fíkniefna er einnig bönnuð samkvæmt 1. mgr. 4. 

 
2 Jónatan Þórmundsson, „Eiturlyf og afbrot“ (1972) 25 Úlfljótur 207, 216–217. 
3 sama heimild 217. 
4 Interpol, „INTERPOL“ (The International Criminal Police Organization) <https://www.interpol.int/> skoðað 
24. maí 2020.  
5 Jónatan Þórmundsson, „Eiturlyf og afbrot“ (n. 2) 218. 
6 Europol, „Europol“ (European Union’s law enforcement agency) <https://www.europol.europa.eu/home> 
skoðað 24. maí 2020.  
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gr. a laga um ávana- og fíkniefni. Ráðherra var jafnframt heimilt að ákveða í reglugerð að efni 

sem ekki er getið í lögunum en geta haft hættu í för með sér skv. 2. mgr. 2. gr. laga um ávana- 

og fíkniefni séu bönnuð. Reglugerð um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 

233/2001 er enn í gildi og í 1. gr. reglugerðarinnar segir að ávana- og fíknilyf séu 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. Lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 eru í gildi í dag.  

 Samhliða nýjum lögum um ávana- og fíkniefni var flutt frumvarp til breytinga á 

almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Breytingin fólst í því að bæta við ákvæði, 173. gr. a 

almennra hegningarlaga á eftir 173. gr. sem fæli í sér að stórfelld brot gegn lögum um ávana- 

og fíkniefni ættu að fara eftir ákvæðum almennra hegningarlaga. Með lögum nr. 64/1974 var 

ákvæðið samþykkt í framangreindu frumvarpi.7 Ákvæði 173. gr. a almennra hegningarlaga nr. 

19/1940 er í gildi í dag.8  

 Eins og að framan getur eru helstu réttarheimildir í ávana- og fíkniefnamálum almenn 

hegningarlög nr. 19/1940 og lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 og er þar að finna almenn 

refsimörk í fíkniefnabrotum. Almenn refsimörk fela í sér að ákveðið lágmark og hámark 

refsivistar er tekið fram í refsiákvæðum þannig að refsimörk eru tiltekin í almennum ákvæðum 

hegningarlaga eða í ákvæðum refsilaga um einstakar brotategundir.9 Almenn refsimörk 

fíkniefnabrota er að finna í 1. mgr. 5. gr. laga um ávana- og fíkniefni og 173. gr. a almennra 

hegningarlaga. Í 1. mgr. 5. gr. laga um ávana- og fíkniefni er hámark refsinga tilgreint sex ára 

fangelsisvist en lágmark refsinga er ekki tilgreint sérstaklega í lögunum að undanskyldum 

sektum sem finna má í umræddu ákvæði. Í 173. gr. a almennra hegningarlaga er hámark 

refsinga 12 ára fangelsisvist en lágmark refsinga er ekki tilgreint í ákvæðinu, við slíkar 

aðstæður stýrist lágmarkið af 34. gr. almennra hegningarlaga. Ekki er að finna sérrefsimörk í 

173. gr. a almennra hegningarlaga en þar kemur fram að hámark refsingar skuli vera 12 ár en 

ekki er að finna lágmark refsingar í ákvæðinu og aðeins er að takmörkuðu leyti að finna 

sérrefsimörk í 8. mgr. 5. gr. laga um ávana- og fíkniefni þar sem segir að ítrekuð brot gegn 

 
7 Alþt. 1973-1974, A-deild, þskj. 553 - 274. mál grein 1. 
8 Ákvæði 173. gr. a er svohljóðandi: 
1) 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. 
2) Sömu refsingu skal sá sæta, sem gegn ákvæðum nefndra laga framleiðir, býr til, flytur inn, flytur út, kaupir, 
lætur af hendi, tekur við eða hefur í vörslum sínum ávana- og fíkniefni í því skyni að afhenda þau á þann hátt, 
sem greint er í 1. mgr. 
9 Jónatan Þórmundsson, „Rökstuðningur refsiákvörðunar“ í Viðar Már Matthíasson (ritstj.), Rannsóknir í 
félagsvísindum IV (Háskólaútgáfan 2003) 12 <http://fel.hi.is/sites/fel.hi.is/files/slideshow/LAGRITAL.PDF> 
skoðað 25. febrúar 2020. 
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lögunum skulu varða aukinni refsingu enda sé um að ræða innflutning eða dreifingu þeirra efna 

sem um getur í 2. - 4. gr. a laga um ávana- og fíkniefni.  

3. Atriði sem líta ber til við ákvörðun refsingar í ávana- og fíkniefnamálum. 

Úttekt á dómum í fíkniefnamálum  

3.1 Inngangur að dómarannsókn höfundar 

Með hliðsjón af ákvæðum laga um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 og 173. gr. a almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 framkvæmdi höfundur dómarannsókn til þess að fá betri innsýn í 

það hvaða sjónarmiðum dómarar beita við ákvörðun refsingar í fíkniefnamálum. Rannsóknin 

náði til áfrýjaðra mála sem vörðuðu stórfelld ávana- og fíkniefnabrot á árunum 2010-2019 og 

við dómarannsókn voru teknir til skoðunar 25 dómar frá Hæstarétti og Landsrétti þar sem 

höfundur greindi notkun dómstóla á 1. - 9. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga í brotum 

sem varða 173. gr. a sömu laga. 

 Gerð verður grein fyrir ákvörðunum refsinga í dómum Hæstaréttar og Landsréttar en 

til samanburðar verður litið til dóma héraðsdóms þegar við á. Til skoðunar voru teknir dómar 

Landsréttar og Hæstaréttar þar sem brotið var á 173. gr. a almennra hegningarlaga, hvort sem 

í þeim hafi verið að finna beina lagatilvitnun til 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga eða 

ekki. Af málavöxtum og niðurstöðum má ráða að flestir töluliðir 1. mgr. 70. gr. liggja til 

grundvallar við ákvörðun refsinga í fíkniefnamálum. 

 
Tafla 1. Tafla sem sýnir tilvísanir í töluliði 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga í stórfelldum fíkniefnamálum. 
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Tölfræðilegar upplýsingar í framangreindri töflu eru byggðar á refsiákvörðunum Hæstaréttar 

og Landsréttar, refsiákvörðunum Hæstaréttar og Landsréttar sem eru í samræmi við 

refsiákvarðanir héraðsdóms og þegar Hæstiréttur og Landsréttur vísa til refsiákvarðana 

héraðsdóma í heild eða að hluta. Dómarannsókn höfundar leiddi í ljós að í dómum Hæstaréttar 

og Landsréttar er ekki alltaf vísað til þeirra töluliða sem á reynir þrátt fyrir að ákvarðanir 

refsinga hafi verið í fullu samræmi við efni töluliðanna.  

 Við lestur þeirra 25 dóma sem teknir voru til skoðunar staðfestir Hæstiréttur dóm 

héraðsdóma án athugasemda í 10 dómum, breytir frá héraðsdómi í fimm dómum og staðfestir 

héraðsdóma með athugasemd í fjórum dómum. Landsréttur staðfestir héraðsdóma í einum 

dómi, breytir frá héraðsdómi í fjórum dómum og staðfestir héraðsdóm með athugasemd í einum 

dómi.  

 
Ár Alls 

fjöldi 

Niðurfellt Ákært Sýknað í 

héraðsdómi 

Sakfellt í 

héraðsdómi 

Afrýað Sýknað 

Hæstarrétti/ 

Landstétti 

Sakfelt 

Hæstarrétti/ 

Landsrétti 

2010 12 0 12 1 11 4 0 4 

2011 14 0 14 1 13 4 1 3 

2012 12 0 12 0 12 2 0 2 

2013 13 0 11 0 11 3 0 3 

2014 4 0 4 0 4 1 0 1 

2015 14 0 14 0 14 3 0 3 

2016 8 0 8 0 7 2 0 2 

2017 19 0 19 0 19 4 0 4 

2018 15 1 12 0 11 0 0 0 

Samtals 111 1 106 2 102 23 1 22 

 

Tafla 2. Fjöldi mála sem heimfærð hafa verið undir 173. gr. a almennra hegningarlaga, það er stórfelld fíkniefnabrot. 

Upplýsingar í töflu 2 nálgaðist höfundur úr ársskýrslum ríkissaksóknara á árunum 2011-

2018.10 Samtals á árunum 2010-2018 voru gefnar út 111 ákærur. Samkvæmt skýrslum 

 
10 Ríkissaksóknari, „Ársskýrsla 2011“ (Ríkissaksóknari) 
<https://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_2011_LR.pdf> skoðað 14. maí 2020; 
Ríkissaksóknari, „Ársskýrsla 2012“ (Ríkissaksóknari) 
<https://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_2012_Net.pdf> skoðað 14. maí 2020; 
Ríkissaksóknari, „Ársskýrsla 2013“ (Ríkissaksóknari) 
<https://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_2013_Web.pdf> skoðað 14. maí 2020; 
Ríkissaksóknari, „Ársskýrsla 2014“ (Ríkissaksóknari) 
<https://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_2014_lokaWEB.pdf> skoðað 14. maí 2020; 
Ríkissaksóknari, „Ársskýrsla 2015“ (Ríkissaksóknari) 
<https://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_2015_WEB.pdf> skoðað 14. maí 2020; 
Ríkissaksóknari, „Ársskýrsla 2016“ (Ríkissaksóknari) 
<https://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_2016_Web.pdf> skoðað 14. maí 2020; 
Ríkissaksóknari, „Ársskýrsla 2017“ (Ríkissaksóknari) 
<https://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_2017_Web.pdf> skoðað 14. maí 2020; 
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ríkissaksóknara má sjá að fjöldi áfrýjaðra mála var 23 og þar af var sakfellt í 22 dómum 

Hæstaréttar og Landsréttar og sýknað í einum dómi frá Hæstarétti árið 2011, sbr. Hrd. 26. 

janúar 2012 í máli nr. 445/2011.  

 

 
Mynd 1. Heildarfjöldi fíkniefnabrota árin 2010-2018. Fjöldi sýnir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni ásamt 173. gr. a 
almennra hegningarlaga. 

Mynd 1 sýnir heildarfjölda fíkniefnabrota gegn lögum um ávana- og fíkniefni og 173. gr. a 

almennra hegningarlaga á árunum 2010-2018. Upplýsingarnar má nálgast í ársskýrslum 

ríkislögreglustjóra.11 Meðalfjöldi fíkniefnabrota samkvæmt ársskýrslum ríkislögreglustjóra 

 
Ríkissaksóknari, „Ársskýrsla 2018“ (Ríkissaksóknari) 
<https://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_2018_Web.pdf> skoðað 14. maí 2020. 
11 Ríkislögreglustjórinn, „Afbrotatölfræði 2010: 1. janúar - 31. desember 2010“ (Ríkislögreglustjórinn nóvember 
2011) <https://dev.logreglan.is/wp-
content/uploads/2015/08/AFBROTAT%C3%96LFR2010_ENDANLEG.pdf__.pdf> skoðað 14. maí 2020; 
Ríkislögreglustjórinn, „Afbrotatölfræði 2011: 1. janúar - 31. desember 2011“ (Ríkislögreglustjórinn desember 
2012) <https://dev.logreglan.is/wp-content/uploads/2014/12/Afbrotat%C3%B6lfr%C3%A6%C3%B0i-
RLS_2011.pdf> skoðað 14. maí 2020; Ríkislögreglustjórinn, „Afbrotatölfræði 2012: 1. janúar - 31. desember 
2012“ (Ríkislögreglustjórinn október 2013) <https://dev.logreglan.is/wp-
content/uploads/2014/12/Afbrotat%C3%B6lfr%C3%A6%C3%B0i-RLS_2012.pdf> skoðað 14. maí 2020; 
Ríkislögreglustjórinn, „Afbrotatölfræði 2013: 1. janúar - 31. desember 2013“ (Ríkislögreglustjórinn júní 2014) 
<https://dev.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/08/Afbrotat%C3%B6lfr%C3%A6%C3%B0i-
RLS_2013.pdf> skoðað 14. maí 2020; Ríkislögreglustjórinn, „Afbrotatölfræði 2014: 1. janúar - 31. desember 
2014“ (Ríkislögreglustjórinn ágúst 2015) <https://dev.logreglan.is/wp-
content/uploads/2015/08/Afbrotat%C3%B6lfr%C3%A6%C3%B0i-2014.pdf> skoðað 14. maí 2020; 
Ríkislögreglustjórinn, „Afbrotatölfræði 2015: 1. janúar - 31. desember 2015“ (Ríkislögreglustjórinn nóvember 
2016) <https://dev.logreglan.is/wp-content/uploads/2018/08/Helstu-
ni%C3%B0urst%C3%B6%C3%B0ur_Afbrotat%C3%B6lfr%C3%A6%C3%B0i-2015_uppf2018.pdf> skoðað 
14. maí 2020; Ríkislögreglustjórinn, „Afbrotatölfræði 2016: 1. janúar - 31. desember 2016“ 
(Ríkislögreglustjórinn september 2017) <https://dev.logreglan.is/wp-
content/uploads/2018/08/Afbrotat%C3%B6lfr%C3%A6%C3%B0i-2016_uppf%C3%A6020818.pdf> skoðað 
11. febrúar 2020; Ríkislögreglustjórinn, „Afbrotatölfræði 2017: 1. janúar - 31. desember 2017“ 
(Ríkislögreglustjórinn ágúst 2018) <https://www.logreglan.is/wp-
content/uploads/2018/09/Afbrotat%c3%b6lfr%c3%a6%c3%b0i-2017-sept.-2018.pdf> skoðað 29. janúar 2020; 
Ríkislögreglustjórinn, „Afbrotatölfræði 2018: 1. janúar - 31. desember 2018“ (Ríkislögreglustjórinn maí 2019) 
<https://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2019/05/Afbrotat%c3%b6lfr%c3%a6%c3%b0i-2018-
29.5.2019.pdf> skoðað 29. janúar 2020. 

1537
1819

2049 2183
2375

1911 1873
2185 2240

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Heildarfjöldi fíkniefnabrota árin 2010-2018
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2010-2018 er 2019 fíkniefnabrot á ári. Hvergi er að finna skilgreiningu á því hvers konar brot 

teljast stórfelld og hver ekki heldur virðist það fara eftir mati hverju sinni. Ekki kemur fram í 

gögnum ríkislögreglustjóra eða ríkissaksóknara hversu mikill fjöldi brotanna er gegn 173. gr. 

a en ef litið er til þeirra mála sem rata til dómstóla samkvæmt töflu 2 hér að framan má sjá að 

minna en 1% mála fellur undir flokkinn stórfelld fíkniefnamál. Í þessari ritgerð verða einungis 

skoðuð þau mál sem varða stórfelld fíkniefnabrot. 

 

3.2 Almennt um ákvörðun refsingar 

Fíkniefnabrot eru ein tegund afbrota sem finna má í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 í 

173. gr. a almennra hegningarlaga. Refsing er einungis skilgreind í tengslum við hugtakið 

afbrot og felur það í sér að refsingu verður einungis beitt þegar ákveðin hegðun gefur tilefni 

til, enda sé henni lýst í settum lögum sem afbroti og hegðunin þannig jafnframt afbrot og liggur 

refsing við henni í lögum.12 Í ákvæðinu er að finna bann við stórfelldum fíkniefnabrotum og 

felur það þannig í sér að stórfelld brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 fara nú 

eftir ákvæðum almennra hegningarlaga. Refsitegundir eru tilgreindar í 31. gr. almennra 

hegningarlaga sem fangelsi og fésektir en 173. gr. a almennra hegningarlaga tiltekur að refsing 

skuli vera fangelsi í allt að 12 ár sem þýðir að refsiramminn er frá fésektum upp til 12 ára í 

fangelsi. Refsing er ein af þeim aðferðum sem þjóðfélagið hefur til þess að verjast brotum. 

Refsingar eru veigamesta inngrip ríkisvaldsins á hendur almenningi og þar af leiðandi þykir 

eðlilegt að gerðar séu strangar kröfur til slíkra inngripa og hvenær þau eru leyfð.13 Í greinargerð 

með almennum hegningarlögum segir að markmið refsingar sé fyrst og fremst verndun 

almenns réttaröryggis og viðhald lögbundins þjóðskipulags.14 Opinber stefna í fíkniefnamálum 

á Íslandi er að berjast gegn neyslu og sölu fíkniefna með forvörnum, refsingum og meðferð. 

Markmiðið hefur þannig verið að hindra neyslu efnanna í stað þess að draga úr þeirri skaðsemi 

sem neysla hefur í för með sér.15  

 Ákvörðun refsingar í rýmri merkingu felur í sér ákvörðun um refsingu eða önnur 

viðurlög, val á milli refsitegunda og skilorðsbundinna og óskilorðsbundinna refsidóma og loks 

ákvörðun um refsihæð innan refsimarka laganna. Í frumvarpi til laga um breytingu á almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 kemur fram að með refsimati dómstóla hafi refsimörk 173. gr. a 

 
12 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Orator 1992) 62. 
13 Jón Þór Ólason, „Auga fyrir auga - markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“ (2004) 57 Úlfljótur 201, 
203. 
14 Alþt. 1939-1940, A-deild, þskj. 43 - 274. mál. Ummæli með greinargerð 
15 Hildigunnur Ólafsdóttir og Ragnheiður Bragadóttir, „Afbrotafræði í byrjun aldar - viðfangsefni og áhrif“ í 
Ragnheiður Bragadóttir o.fl. (ritstj.), Afmælisrit - Jónatan Þórmundsson sjötugur 19. desember 2007 (Codex 
2007) 294. 
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verið nýtt nánast að fullu í alvarlegustu fíkniefnabrotunum og í framhaldi hækkuð úr 10 árum 

upp í allt að 12 ára fangelsi. Með þessari breytingu var lögð sérstök áhersla á alvarleika brota 

en ekki var gert ráð fyrir að hækkun á refsimörkum ein og sér leiði til þyngingar á refsingum 

við fíkniefnabrotum heldur er verið að skapa dómstólum frekara svigrúm við ákvörðun 

refsingar sem þeir meta hæfilega.16  

 Ákvörðun refsingar í þrengri merkingu felur í sér ákvörðun um refsihæð innan 

almennra refsimarka ákvæðis eða innan sérrefsimarka sem styðjast oftast við 

refsiþyngingarástæður og málsbætur eða tilteknar refsilækkunar- og refsihækkunarástæður.17 

Við ákvörðun refsingar er margt sem kemur til skoðunar. Í 70. gr. almennra hegningarlaga18 er 

að finna nokkrar lögmæltar refsiákvörðunarástæður sem til skoðunar koma og hafa ber í huga, 

sjá umfjöllun í kafla 3.3.  

 Auk þeirra sjónarmiða sem ágreinir í 70. gr. almennra hegningarlaga verður að meta 

refsihæð, öll atvik máls, hvers eðlis brotið er, ásetningsstig, brotaferli, persónulegar aðstæður 

og fleira. Dómstólar geta einnig stuðst við venjur, dómafordæmi og meginreglur refsiréttar 

þegar þeir ákveða refsingar og er þá talað um ólögmæltar refsiákvörðunarástæður sem byggðar 

eru á meginreglum og sækja sér ekki lagastoð í eitt ákvæði. Saman leiða þessi sjónarmið til 

refsiþyngingar eða málsbóta innan almennra refsimarka19 sem fjallað verður um hér að neðan 

auk annarra atriða sem áhrif geta haft á ákvörðun refsingar í málum er varða brot á lögum um 

ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 og 173. gr. a almennra hegningarlaga nr. 19/1940.  

 
16 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 376 - 313. mál k IV.  
17 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 12) 244. 
18 Ákvæði 1. mgr. 70. gr. er svohljóðandi: 
1. mgr. Þegar hegning er tiltekin, á einkum að taka til greina eftirtalin atriði:  
1. tl Hversu mikilvægt það er, sem brotið hefur beinst að.  
2. tl Hversu yfirgripsmiklu tjóni það hefur valdið.  
3. tl. Hversu mikil hætta var búin af verkinu, einkum þegar til þess er litið, hvenær, hvar og hvernig það var 
framkvæmt.  
4. tl. Aldur þess, sem að verkinu er valdur.  
5. tl. Hegðun hans að undanförnu.  
6. tl. Hversu styrkur og einbeittur vilji hans hefur verið.  
7. tl. Hvað honum hefur gengið til verksins.  
8. tl. Hvernig framferði hans hefur verið, eftir að hann hafði unnið verkið.  
9. tl. Hvort hann hefur veitt af sjálfsdáðum aðstoð eða upplýsingar sem hafa verulega þýðingu við að upplýsa 
brot hans, aðild annarra að brotinu eða önnur brot. 
19 Jón Þór Ólason (n. 13) 26.  
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3.3 Atriði tengd refsiverðum verknaði samkvæmt 1. - 9. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra 

hegningarlaga  

Ákvæði 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga hefur að geyma í níu töluliðum þær lögmæltu 

refsiákvörðunarástæður sem til skoðunar geta komið þegar refsing er ákveðin í málum sem 

varða fíkniefnabrot. Í ákvæðinu eru talin upp þau atriði sem geta leitt til málsbóta eða 

refsiþyngingar innan almennra refsimarka laga eða sérrefsimarka.20 Í 70. gr. segir að við 

ákvörðun refsingar eigi einkum að taka til greina þau atriði sem þar eru talin upp.21 Ákvæðið 

hefur þannig ekki að geyma neinar refsihækkunar- eða refsilækkunarheimildir.22 Í 1. - 3. tl. 1. 

mgr. 70. gr. er fjallað um refsiverða verknaðinn og grófleika verknaðarins. Liðirnir taka að auki 

til þess hversu mikið tjón hlýst af verknaðinum og hversu mikil hætta var búin að verkinu 

einkum þegar til þess er litið hvar og hvenær brot var framkvæmt og gegn hverju brotið beinist. 

Dómarannsókn höfundar leiddi í ljós að í fíkniefnamálum er almennt litið svo á að því vægari 

sem styrkleiki efna er því minni refsing er ákærða dæmd en meiri styrkleiki fíkniefna veldur 

því að það er hægt að framleiða meira magn efna og selja í ágóðaskyni sem veldur þyngri 

refsingu. Í 4. - 9. tl. sömu greinar er litið til huglægrar afstöðu og persónulegra haga geranda. 

Töluliðirnir fjalla um aldur geranda, hegðun hans að undanförnu, það er sakaferil, hegðun hans 

eftir að verknaður er framinn og samvinnu við aðra.23 Í dómarannsókn höfundar mátti glöggt 

sjá að huglæg afstaða geranda þegar um fíkniefnabrot er að ræða leiðir til þess að slík brot séu 

framin af ásetningi og ólíklegt sé að brot í líkingu við innflutning eða framleiðslu fíkniefna séu 

framin af gáleysi. 

 

3.3.1 Hversu mikilvægt það er, sem brotið hefur beinst að 

Ákvæði 1. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga (hér eftir 1. tl.) tekur til þess hvert 

verknaðarandlag brots er og hversu mikilvægt það er sem brotið hefur beinst að. Í þessu 

orðalagi felst mikilvægi verknaðarandlags sem og verndarþörf verknaðarþola. Í 

fíkniefnamálum hefur almennt talist að með orðalaginu sé átt við almannaheill þar sem tekið 

er mið af magni fíkniefna sem sett hefur verið í dreifingu.24 Styrkleiki og efnismagn fíkniefna 

er ein af grunnforsendum þess að brot geti talist stórfellt og þannig varðað við 173. gr. a 

almennra hegningarlaga en líkt og umrætt ákvæði segir í 1. mgr. þá gildir það sama um 

 
20 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 12) 254–255.  
21 Jónatan Þórmundsson, „Rökstuðningur refsiákvörðunar“ (n. 9) 21.  
22 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir, Ákvörðun refsingar (Orator 2003) 87. 
23 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 12) 254–255.  
24 sama heimild 255. 
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söludreifingu í ágóðaskyni enda „lætur aðili mörgum mönnum í té ávana- og fíkniefni eða 

afhendir þau gegn verulegu gjaldi“.  

 Í dómarannsókn höfundar kom í ljós að af þeim 25 dómum sem skoðaðir voru var 

einungis í níu25 dómum vísað beint í 1. tl. 1. mgr. 70. gr. en í texta dómsins má finna þess merki 

að horft hafi verið til 1. tl. í 1026 málum eða 19 í heildina af 25. Úr þessu má ráða að mjög 

algengt er að við ákvörðun refsingar sé litið til töluliðarins og í öllum þeim dómum sem um er 

að ræða verkaði töluliðurinn til refsiþyngingar. Í eftirfarandi dómum reyndi á gildi 1. tl. vegna 

magns og hættu þeirra fíkniefna sem um ræðir. 
 

Hrd. 17. nóvember 2016 í máli nr. 487/2016. M var sakfelld fyrir stórfellt fíkniefnabrot gegn 
173. gr. a almennra hegningarlaga með því að hafa staðið að innflutningi á samtals 746,96 g 
af kókaíni til landsins. Til refsimildunar var litið til þess að M hafði játað brot sitt skýlaust 
fyrir dómi og ekki hefði verið sýnt fram á að hún hefði komið að skipulagningu eða fjármögnun 
innflutningsins. Á hinn bóginn var það virt henni til refsiþyngingar að um umtalsvert magn af 
sterku fíkniefni var að ræða. Við ákvörðun refsingar má eins og í hinum áfrýjaða dómi líta til 
ákvæða 1., 3., 5. og 6. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga. Var refsing M ákveðin 
fangelsi í tuttugu mánuði. 

 

Í ofangreindum dómi má sjá að 1. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga verkar til 

refsiþyngingar. Vafalaust er að orðalagið „umtalsvert magn“ vísar til 1. tl.  
 

Hrd. 19. júní 2012 í máli nr. 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. Við ákvörðun refsingar héraðsdóms, 
sem staðfestur var í Hæstarétti, sagði að líta bæri til þess að ákærði hefði meðal annars gerst sekur 
um stórfellt fíkniefnalagabrot samkvæmt 1. tölul. ákæru. Af þeim sökum bæri að líta til 1. tölul. 1. 
mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga. Var refsing hans ákveðin fangelsi í 18 mánuði.  

 

Með orðalagiofangreinds dóms „af þeim sökum bæri að líta til“ virðist því vera slegið föstu að 

þegar um er að ræða stórfellt fíkniefnabrot sem varðar við 173. gr. a almennra hegningarlaga 

eigi 1. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga sjálfkrafa við. 

 Í ofangreindum dómum, sem kveðnir voru upp á fimm ára tímabili, er um að ræða 

fíkniefnalagabrot þar sem 1. tl. er notaður til refsiþyngingar. Dómarnir varða stórfelld 

 
25 Hrd. 19. júní 2012 í máli nr. 627/2011, Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 52/2014, Hrd. 12. febrúar 2015 í máli nr.  
85/2014, Hrd. 4. febrúar 2016 í máli nr. 739/2015, Hrd. 17. nóvember 2016 í máli nr. 487/2016, Hrd. 18. maí 
2017 í máli nr. 709/2016, Hrd. 11. maí 2017 í máli nr. 209/2017, Lrd. 16. nóvember 2018 í máli nr. 55/2018 og 
Lrd. 8. nóvember 2019 í máli nr. 199/2019 
26 Hrd. 21. desember 2010 í máli nr. 402/2010, Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 716/2010, Hrd. 3. nóvember 2011 í 
máli nr. 102/2011, Hrd. 26. janúar 2012 í máli nr. 445/2011, Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 611/2011, Hrd. 30. 
maí 2013 í máli nr. 754/2012, Hrd. 27. nóvember 2014 í máli nr. 792/2013, Hrd. 20. október 2016 í máli nr. 
361/2016, Lrd. 20. desember 2019 í máli nr. 723/2018 og Lrd. 14. júní 2019 í máli nr. 905/2018 
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fíkniefnabrot sem varða við 173. gr. a almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Dómarnir 

fjalla um ólögmætan innflutning á ávana- og fíkniefnum, vörslur, ræktun og viðtöku og 

eiga það sameiginlegt að efnin voru ætluð til söludreifingar. Dómarnir vísa sérstaklega til 

1. tl. enda hafi efnin verið ætluð til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni og að brotin 

beinst að mikilsverðum hagsmunum. Með mikilsverðum hagsmunum er átt við möguleika 

þess að stefna í hættu heilbrigði fjölda fólks manna og virðast slíkar tilvísanir að jafnaði taka 

mið af magni, styrkleika og hættueiginleikum fíkniefnis. Horfir 1. tl. því til refsiþyngingar í 

framangreindum málum.  

 

3.3.2 Hversu yfirgripsmiklu tjóni það hefur valdið 

Ákvæði 2. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga (hér eftir 2. tl.) tekur til umfangs tjóns eða 

annarra afleiðinga verknaðarins og hversu yfirgripsmiklu tjóni brotið hefur valdið. Falla hér 

undir fjársvik, þýfi, fjárdráttur eða tjón.27  

 Við rannsókn höfundar kom í ljós að ekki virðist reyna mikið á 2. tl. Af þeim 25 

málum sem höfundur skoðaði var einungis einn Hæstaréttardómur sem vísaði til 2. tl. 

Óhætt er að segja að umræddur töluliður hefur ekki mikið vægi í málum sem varða ávana- 

og fíkniefni. Með vísan til dómarannsóknar höfundar virðist lítið reyna á 2. töluliðinn í 

fíkniefnamálum, samanber þó Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 52/2014 en vert er að nefna 

að í þeim dómi Hæstaréttar er fjallað um bæði fíkniefnalagabrot sem og peningaþvætti. 

 
Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 52/2014. X var sakfelldur fyrir stórfelld fíkniefnabrot gegn 173. gr. 
a almennra hegningarlaga með því að hafa haft í vörslum sínum í sölu- og dreifingarskyni 169 
kannabisplöntur, 1567,1 g af kannabislaufum, 144,7 g af kannabisplöntuhluta og 8149,26 g af 
maríhúana. Þrátt fyrir játningu X hjá lögreglu var talið ósannað að hann hafi aflað sér þess 
10.000.000 króna ávinnings með sölu fíkniefnanna sem hann var ákærður fyrir en með vísan til 
framburðar hans fyrir dómi þótti sannað að ávinningurinn hefði verið 1.500.000 krónur. Við 
ákvörðun refsingar var meðal annars litið til umfangs brota X og þess að hann hafði ekki áður sætt 
refsingu sem áhrif hefði við ákvörðun refsingar. Ákærða til refsiþyngingar var litið til 1., 2., 3., 6. 
og 7. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga. Var refsing hans ákveðin 18 mánaða fangelsi en að 
virtum drætti á meðferð málsins var fullnustu 15 mánaða refsingarinnar frestað skilorðsbundið til 
þriggja ára. 

 

Ofangreindur dómur varðar stórfellt fíkniefnalagabrot gegn 173. gr. a almennra hegningarlaga 

og vísar til 2. tl. til refsiþyngingar. Töluliðurinn tekur til umfangs tjóns og þeirra afleiðinga 

sem verknaðurinn hefur valdið.28 Þannig má gera ráð fyrir því að því meiri afleiðingum sem 

tjón veldur því líklegra er að refsing verði þyngri.  

 
27 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 12) 255.  
28 sama heimild. 
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3.3.3 Hversu mikil hætta var búin af verkinu, einkum þegar til þess er litið, hvenær, hvar 

og hvernig það var framkvæmt  

Ákvæði 3. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga (hér eftir 3. tl.) tekur ekki einungis til þess 

hvernig verknaður var framinn heldur líka til þess hvar og hvenær hann var framkvæmdur. Í 3. 

tl. er vikið að verknaðaraðferð og hættustigi.29 Af þeim dómum sem skoðaðir voru er ljóst að 

umræddur töluliður leiðir oftast til refsiþyngingar og er í fíkniefnamálum oftast vísað til magns, 

styrkleika og hættueiginleika fíkniefna við beitingu 3. tl. Eins og að framan greinir eru 

styrkleiki og efnismagn fíkniefna ein af grunnforsendum þess að brot geti talist stórfellt og þar 

með varðað við 173. gr. a almennra hegningarlaga. Þetta má glöggt sjá á neðangreindri 

umfjöllun.  

 Dómarannsókn höfundar leiddi í ljós að af þeim 25 málum sem skoðuð voru var vísað 

í 3. tl. í sex30 dómum en við lestur dómanna má ráða að litið hafi verið til töluliðarins í níu31 

málum án þess að vísað hafi verið til töluliðarins, það eru 15 dómar af 25. Töluliðnum virðist 

vera gefið mikið vægi við ákvarðanir refsinga enda tekur hann til magns og styrkleika fíkniefna 

og þeirrar hættu sem þeim getur fylgt, eins og að efnin komist í sölu og geti þannig stefnt lífi 

fólks í hættu og er hann því í langflestum tilfellum nýttur til refsiþyngingar. 3. tl. tekur líkt og 

að framan greinir meðal annars mið af magni og styrkleika fíkniefna og í tilvísunum í dómum 

er iðulega vísað til beggja atriða líkt og í dómnum hér fyrir neðan.  

 
Hrd. 4. febrúar 2016 í máli nr. 739/2015. M og A voru ákærð fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot gegn 
173. gr. a almennra hegningarlaga, M með því að hafa staðið að ólögmætum innflutningi á 9.053,55 
g af amfetamíni að 69 til 70% styrkleika, 194,81 g af kókaíni að 64% styrkleika og 10.027,25 g af 
MDMA að 78% styrkleika, ætluðu til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni, en A fyrir að hafa 
tekið á móti pakkningum og tösku frá M sem hann hafði talið að innihéldu öll framangreind ávana- 
og fíkniefni og fyrir að hafa ætlað að koma þeim áleiðis til ótilgreindra aðila hér á landi. Við 
ákvörðun refsingar M var fyrst og fremst litið til þess að um var að ræða fádæma mikið magn sterkra 
fíkniefna sem hún flutti hingað til lands af yfirlögðu ráði, sbr. 1., 3. og 6. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra 
hegningarlaga. Var refsing M ákveðin fangelsi í 8 ár en A fangelsi í 4 ár. 

 

Samkvæmt matsgerðum sem lagðar voru fram í Hæstarétti var magn og styrkleiki 

fíkniefnanna fádæma mikið. Í matsgerð var tekið fram að úr amfetamíninu væri unnt að 

 
29 sama heimild. 
30 Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 52/2014, Hrd. 12. febrúar 2015 í máli nr.  85/2014, Hrd. 4. febrúar 2016 í máli 
nr. 739/2015, Hrd. 17. nóvember 2016 í máli nr. 487/2016, Hrd. 11. maí 2017 í máli nr. 209/2017 og Lrd. 16. 
nóvember 2018 í máli nr. 55/2018 
31 Hrd. 21. desember 2010 í máli nr. 402/2010, Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 716/2010, Hrd. 3. nóvember 2011 í 
máli nr. 102/2011, Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 611/2011, Hrd. 30. maí 2013 í máli nr. 754/2012, Hrd. 27. 
nóvember 2014 í máli nr. 792/2013, Hrd. 20. október 2016 í máli nr. 361/2016, Hrd. 14. desember 2017 í máli nr. 
490/2017og Lrd. 21. júní 2019 í máli nr. 222/2018 
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búa til efni með venjulegum neyslustyrkleika sem væri tæplega 42 kg að þyngd. Þá mætti 

búa til úr kókaíninu 430 g af efni með algengum neyslustyrkleika. Loks væri þess kostur 

að framleiða um 85.000 töflur af MDMA úr því efni sem M kom með til landsins. 

 Þriðja atriðið sem 3. tl. tekur til líkt og að framan ofan greinir er hættueiginleikar 

þeirra fíkniefna sem um ræðir, það er efnistegund. Í dómnum sem hér fer á eftir má sjá að 

vísað er til hættueiginleika og styrkleika fíkniefna.  
 

Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 52/2014. X var sakfelldur fyrir stórfellt fíkniefnabrot gegn 173. gr. 
a almennra hegningarlaga með því að hafa haft í vörslum sínum í sölu- og dreifingarskyni 169 
kannabisplöntur, 1567,1 g af kannabislaufum, 144,7 g af kannabisplöntuhluta og 8149,26 g af 
maríhúana. Þrátt fyrir játningu X hjá lögreglu var talið ósannað að hann hafi aflað sér þess 
10.000.000 króna ávinnings með sölu fíkniefnanna sem hann var ákærður fyrir en með vísan til 
framburðar hans fyrir dómi þótti sannað að ávinningurinn hefði verið 1.500.000 krónur. Við 
ákvörðun refsingar var meðal annars litið til umfangs brota Á og þess að hann hafði ekki áður 
sætt refsingu sem áhrif hefði við ákvörðun refsingar. Var refsing hans ákveðin 18 mánaða 
fangelsi en að virtum drætti á meðferð málsins var fullnustu 15 mánaða refsingarinnar frestað 
skilorðsbundið til þriggja ára.  

 

Í dómi héraðsdóms kom fram að rannsóknir sem gerðar voru á kannabisefnunum hafi leitt í 

ljós að styrkur efnanna hafi verið yfir meðallagi. Við ákvörðun refsingar í héraði var meðal 

annars litið til umfangs brota X og þess að hann hafði ekki áður sætt refsingu sem áhrif hefði 

við ákvörðun refsingar. Ákærða til refsiþyngingar var litið til 1., 2., 3., 6. og 7. tl. 1. mgr. 70. 

gr. almennra hegningarlaga.  

 Í Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 716/2010 má sjá að vísað er til allra þriggja þátta 3. tl. 

það er magns, styrkleika og hættueiginleika fíkniefna.  

 
Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 716/2010. X var ákærð fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa 
staðið að innflutningi á 19.750 ml af vökva, sem innihélt amfetamínbasa og var ætlaður til 
söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Vökvanum hafði verið komið fyrir í eldsneytistanki bifreiðar 
í Litháen, sem X kom með á skipi til landsins. Þótti X hafa með ósannindum, röngum og misvísandi 
framburði, sem hún hafði ítrekað orðið uppvís að, reynt að hindra lögreglu í að upplýsa um brotið 
og afvegaleiða rannsóknina eftir fremsta megni. Talið var að henni hefði ekki getað dulist að 
verulegu magni fíkniefna hefði verið komið fyrir í eldsneytistanki bifreiðarinnar. Var neitun X um 
aðild hennar að brotinu hafnað og hún sakfelld fyrir þá háttsemi sem henni var gefin að sök í ákæru. 
Við ákvörðun refsingar var litið til þess mikla magns af mjög sterkum fíkniefnum sem X flutti í 
bifreið sinni og þótti refsing hennar hæfilega ákveðin 8 ára fangelsi. Þá voru gerð upptæk 19.750 ml 
af vökva sem innhélt amfetamínbasa og bifreið X sem notuð var til að flytja fíkniefnin til landsins. 

 

Í dómi héraðsdóms, sem staðfestur var af Hæstarétti, kom fram að við ákvörðun refsingar X 

var litið til þess að hún var staðin að því að flytja til landsins mjög mikið magn af hættulegu 

fíkniefni af miklum styrkleika í ágóðaskyni. Í héraði var það rakið að magn vökvans 

samsvaraði um það bil 21,3 kg af hreinu amfetamínsúlfati. Úr vökvanum yrði því í hæsta lagi 

hægt að búa til um það bil 20,9 kg af hreinu amfetamínsúlfati en það samsvari 15,3 kg af 
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amfetamínbasa. Við ákvörðun refsingar verður ekki öðru ráðið en að í héraðsdómi, sem 

staðfestur var af Hæstirétti, hafi verið litið til magns og styrkleika efnis til refsiþyngingar 

þrátt fyrir að 3. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga sé hvergi getið. 

 Þrátt fyrir að brot hafi ekki verið fullframið og að um tilraunabrot sé að ræða hefur í 

dómum Hæstaréttar verið litið svo á að huglæg skilyrði brots geti leitt til refsingar líkt og í 

dómnum sem hér fer á eftir. 

 
Hrd. 3. nóvember 2011 í máli nr. 102/2011. M var ákærður fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot gegn 
173. gr. a almennra hegningarlaga með því að hafa staðið að ólögmætum innflutningi á 3.736,11 g 
af 4-flúoramfetamíni, ætluðu til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. M og meintur 
samverkamaður hans, Y, voru báðir sýknaðir í héraði. Fallist var á með M að 4. gr. laga nr. 
65/1974 hefði ekki að geyma sjálfstæða refsiheimild heldur væri þar að finna heimild til handa 
ráðherra til að kveða á um í reglugerð bann við vörslu og meðferð á hvers konar afleiðum efna 
sem sérstaklega mikil hætta væri talin stafa af samkvæmt alþjóðasamningum og bönnuð hefðu 
verið með reglugerð á grundvelli 2. mgr. 2. gr. laganna. Ekki var getið um efnið 4-
flúoramfetamín í fylgiskjölum I eða II með reglugerðinni þar sem bönnuð efni voru tilgreind. 
Þá var þess heldur ekki getið þar að varsla allra afleiðna amfetamíns væri bönnuð en fyrir lá 
að 4-flúoramfetamín væri afleiða amfetamíns. Með vísan til þessa var innflutningur á efninu 
4-flúoramfetamín ekki talinn óheimill þegar M flutti efnið til landsins og var hann því ekki 
dæmdur til refsingar fyrir þá háttsemi. Aftur á móti var ljóst að M hafði staðið í þeirri trú að 
hann hefði flutt inn til landsins allt að einu kílói af kókaíni og sýnt ótvírætt í verki þann 
ásetning sinn. Huglæg skilyrði verknaðarins þóttu því hafa verið fyrir hendi. Við ákvörðun 
refsingar hafði það áhrif að hann hefði ætlað að flytja til landsins töluvert magn hættulegra 
fíkniefna í hagnaðarskyni. Var hann dæmdur fyrir tilraunarbrot gegn 173. gr. a almennra 
hegningarlaga, samanber 20. gr. sömu laga. Var refsing hans hæfilega ákveðin fangelsi í 15 
mánuði. 

 

Hæstiréttur taldi huglæg skilyrði tilraunarbrots vera fyrir hendi og sakfelldi M fyrir brot gegn 

173. gr. a almennra hegningarlaga, sbr. 20. gr. sömu laga. Við ákvörðun refsingar M leit 

Hæstiréttur til þess að ákærði hefði verið sakfelldur fyrir að hafa ætlað að flytja inn töluvert 

magn hættulegra fíkniefna í hagnaðarskyni. Verður ekki annað séð en að hér sé magn og 

styrkleiki efnis látið verka til refsiþyngingar þrátt fyrir að 3. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra 

hegningarlaga sé hvergi getið.  
 Ákvæði 3. tl. getur verið metið til málsbóta sem og til refsiþyngingar, þó að 

töluliðurinn sé yfirleitt látinn verka til refsiþyngingar. Allir framangreindir dómar vísa til 

magns og styrkleika þeirra efna sem flutt eru inn til landsins eða höfð eru í vörslu og 

beinast því að mikilsverðum hagsmunum. Í fíkniefnamálum hefur almennt verið litið svo á 

að því vægari sem styrkleiki fíkniefna er því vægari er refsingin sem ákærða er dæmd en með 

meiri styrkleika fíkniefna er hægt að framleiða meira magn efna og selja í ágóðaskyni sem 

veldur þyngri refsingu. 
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3.3.4 Aldur þess, sem að verkinu er valdur  

Ákvæði 4. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga (hér eftir 4. tl.) er ekki eins matskenndur 

töluliður eins og aðrir töluliðir ákvæðisins. Tekur hann til aldurs þess sem er staðinn að inn- 

og útflutningi, sölu, kaupum, framleiðslu eða vörslu fíkniefna svo dæmi séu nefnd. Ungur aldur 

sem og hár aldur þess sem brotið hefur gegn 173. gr. a almennra hegningarlaga eða lögum um 

ávana- og fíkniefni hefur í framkvæmd leitt til málsbóta og getur einnig leitt til þess að dómur 

verði ákveðinn skilorðsbundinn32 eða að fallið verði frá saksókn í ávana- og fíkniefnamálum 

en slíka heimild er að finna í 2. mgr. 74. gr. almennra hegningarlaga. Ekki er að finna að 

löggjafinn hafi bundið 4. tl. við neinn sérstakan aldur en í rannsókn höfundar virðist sem miðað 

hafi verið við 21 árs aldur í framkvæmd samanber Héraðsdóm Reykjaness, mánudaginn 25. 

janúar 2016, í máli nr. S-1/2016 þar sem ákærði Y var 21 árs að aldri. Í 2. tl. 1. mgr. 74. gr. 

almennra hegningarlaga er að finna refsilækkunarheimild sem segir að þegar brot er framið af 

manni sem er ekki orðinn 18 ára að aldri og líta megi á að vegna æsku hans sé full refsing 

ónauðsynleg eða skaðleg má færa refsingu niður úr því lágmarki sem í ákvæði segir hverju 

sinni. Aldrei má dæma þyngri refsingu fyrir brot fyrir ávana- og fíkniefni, sem menn hafa 

framið á þessum aldri, en átta ára fangelsi.33 Fyrir vikið verður að telja að ákvæði 4. tl. verði 

almennt ekki beitt um einstaklinga undir þeim aldri í ávana- og fíkniefnamálum.  

 Í rannsókn höfundar kom í ljós að af þeim 25 dómum sem skoðaðir voru var hvergi 

vísað í 4. tl. 1. mgr. 70.gr. almennra hegningarlaga. Við lestur dómanna má þó sjá að 

töluliðurinn verkaði til málsbóta í að minnsta kosti tveimur dómum af 25. Töluliðurinn virðist 

einungis verka til málsbóta en þar sem hvergi er vísað til hans verður það ekki fullyrt hér. Af 

þeim dómum sem skoðaðir voru í dómarannsókn höfundar virtist reyna mest á 4. tl. vegna ungs 

aldurs í ávana- og fíkniefnamálum líkt og í dóminum hér að neðan þar sem ungur aldur verkaði 

til málsbóta. 
 

Hrd. 17. desember 2013 í máli nr. 417/2013. G var sakfelldur fyrir stórfellt fíkniefnabrot með 
því að hafa í vörslum sínum 421 töflu og 3,79 g af töflumulningi sem innihélt MDMA-klóríð, er 
ætluð voru til söludreifingar. Þótti refsing hans hæfilega ákveðin fangelsi í 15 mánuði. Í dómi 
Hæstaréttar var meðal annars tekið fram að líta yrði til þess að ákærði var 19 ára þegar hann framdi 
brot sitt. Hann hafi verið með hreynt sakarvottorð og eins árs töf varð á meðferð málsins fyrir 
lögreglu og skipti það ákærða miklu máli. Að öllu aðgættu þótti rétt að láta refsinguna, sem ákærða 
var gerð með hinum áfrýjaða dómi, standa óraskaða, en binda hana skilorði. Var fullnustu refsingar 
ákærða frestað.  

 

 
32 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 22) 89. 
33 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 12) 256. 



 16 

Í ofangreindum dómi er um að ræða brot á 173. gr. a almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 

Dómurinn er glöggt dæmi um að ungur aldur verki til málsbóta. Tekið er sérstaklega fram 

að sá dómkvaddi hafi verið 19 ára að aldri þegar verk var framið og kom það honum til 

refsimildunar. Afstaða Hæstaréttar að taka ekki einvörðungu tillit til ungs aldurs ákærða er 

hann framdi brotið heldur einnig aldurs hans er dráttur varð á meðferð málsins lætur í ljós að 

aldur er metinn til málsbóta. Algengast er að 4. tl. sé beitt til málsbóta vegna ungs aldurs en til 

eru dæmi þar sem vísað er til hás aldurs líkt og hér fer á eftir.  

 
Hrd. 15. nóvember 2012 í máli nr. 330/2012. X var ásamt þremur öðrum sakfelldur fyrir stórfellt 
fíkniefnalagabrot gegn 173. gr. a almennra hegningarlaga, fyrir að hafa staðið að innflutningi á 
877,81 gr. af kókaíni, sem ætlað var til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Við refsiákvörðun 
Hæstaréttar var vikið að misjöfnum þætti ákærðu í skipulagningu og framkvæmd sameiginlegs brots 
þeirra. Var refsing X ákveðin fangelsi í 15 mánuði. Hæstiréttur tók fram að ekki væru tilefni til að 
binda refsingu hans skilorði. Við refsiákvörðun X í héraði tók dómurinn meðal annars fram að rétt 
þætti að taka nokkurt tillit til aldurs ákærða.  

 

Ákærði X var fæddur árið 1941 og var því 71 árs þegar héraðsdómur var kveðinn upp. Í héraði 

var refsing hans ákvörðuð fangelsi í 18 mánuði og þar kom jafnframt fram að ekki væri unnt 

að fullyrða annað en að hann hafi verið burðardýr. Hæstiréttur mildaði fangelsisrefsingu hans 

um 3 mánuði en erfitt er að meta að hve miklu leyti mildunin verði rakin til hás aldurs ákærða.  

 

3.3.5 Hegðun hans að undanförnu  

Ákvæði 5. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga (hér eftir 5. tl.) tekur til hegðunar geranda 

fyrir verknaðinn þar sem að 8. tl. sömu greinar tekur til framferðis geranda eftir að hann fremur 

brot.34 Með hegðun að undanförnu er átt við sakaferil geranda og er hann hafður í huga við 

ákvörðun refsinga í ávana- og fíkniefnamálum. Hafi gerandi hreinan sakaferil verkar það til 

málsbóta og getur, samhliða öðru, verið grundvöllur þess að dómur verði ákveðinn 

skilorðsbundinn. Hafi gerandi þó ekki hreinan sakaferil er litið til fjölda og alvarleika fyrri 

brota, það er magns og styrkleika þeirra ávana- og fíkniefna sem gerandi hefur til dæmis haft í 

vörslu hjá sér eða hefur verið staðinn að innflutningi efna til landsins til söludreifingar í 

ágóðaskyni. Því fleiri sem brotin eru og því alvarlegri því meiri verða refsiþyngingaráhrifin. 

Ef langt er liðið frá fyrri brotum geranda hafa þau minni áhrif heldur en þau sem styttra er liðið 

frá.35 Af þeim dómum sem skoðaðir voru kom í ljós að því lengri sem brotaferill geranda er 

þeim mun meiri líkur eru á að refsing verði þyngri en ella.  

 
34 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 22) 90. 
35 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 12) 256. 
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 Við rannsókn höfundar má ráða að 5. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga er ýmist 

beitt til refsiþyngingar eða til málsbóta. Af þeim 25 dómum sem skoðaðir voru var vísað til 

töluliðarins í fimm36 tilvikum en við lestur má sjá að litið er til sakaferils í 1537 dómum án þess 

að vísað sé til töluliðarins. Töluliðurinn virðist þannig vera látinn hafa áhrif í að minnsta kosti 

20 dómum af 25. Í neðangreindum dómum reyndi á gildi 5. tl. um sakaferil þeirra sem hafa 

gerst brotlegir. 

 
Hrd. 17. desember 2013 í máli nr. 417/2013. G var sakfelldur fyrir að hafa í vörslum sínum 421 
töflu og 3,79 g af töflumulningi sem innihélt MDMA-klóríð, er ætluð voru til söludreifingar. Mál 
hans var rekið með heimild í 164. gr. sml. Héraðsdómur tók fram að sakaferill ákærða hefði áhrif á 
refsingu að því leyti að hann hafði verið dæmdur í 45 daga fangelsi, skilorðsbundið í 2 ár og til 
greiðslu sektar og sviptur ökurétti, fyrir brot gegn áfl., umferðarlagabrot og auðgunarbrot. Með þeirri 
háttsemi sem ákærði hefði nú verið sakfelldur fyrir rauf hann skilorð nefnds dóms. Við ákvörðun 
refsingar sagði héraðsdómur meðal annars að til þess mætti líta að ákærði hefði skýlaust játað brot 
sitt, sem og hegðunar hans að undanförnu, sbr. 5. tölul. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga. Í 
beinu framhaldi af því sagði dómurinn að fyrir lægju umsagnir vinnuveitanda hans og skóla, þar sem 
honum væri borin mjög vel sagan. Hæstiréttur rakti sakaferil ákærða og sagði loks að hann skipti að 
öðru leyti ekki máli. Var 15 mánaða fangelsisrefsing ákærða staðfest, en hún bundin skilorði og 
fullnustu hennar frestað.  

 

Ofangreindur dómur sýnir glöggt að ákvæðið vísar til sakaferils geranda. Langur brotaferill 

getur því haft áhrif til refsiþyngingar og því lengri sem brotaferillinn er því líklegra er að 5. tl. 

hafi áhrif til refsiþyngingar, að refsing verði þyngri en ella.  

 
Hrd. 24. janúar 2013 í máli nr. 574/2012 L var sakfelldur fyrir tilraun til stórfellds 
fíkniefnabrots með því að hafa, gert tilraun til að flytja til Íslands 3.871 g af amfetamíni ætluðu 
til söludreifingar í ágóðaskyni. Vegna alvarleika brotsins kom hins vegar ekki til álita að 
skilorðsbinda refsinguna. Með brotinu rauf L skilorð dóms frá árinu 2008. Með vísan til 60. 
og 77. gr. almennra hegningarlaga þótti refsing L hæfilega ákveðin fangelsi í 3 ár.  

 

Ofangreindur dómur er glöggt dæmi um að litið sé til sakaferils geranda en ekki er vísað beint 

í 5. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga. Við rannsókn höfundar kom í ljós að í flestum 

þeim dómum sem skoðaðir voru var að finna umfjöllun um það hvort að gerandi hafi gerst 

sekur um refsiverðan verknað áður, þrátt fyrir að ekki sé vísað sérstaklega í 5. tl. í 

niðurstöðu dóms.  

 
36 Hrd. 19. júní 2012 í máli nr. 627/2011, Hrd. 17. desember 2013 í máli nr. 417/2013, Hrd. 20. október 2016 í 
máli nr. 361/2016, Hrd. 17. nóvember 2016 í máli nr. 487/2016 og Hrd. 11. maí 2017 í máli nr. 209/2017 
37 Hrd. 21. desember 2010 í máli nr. 402/2010, Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 716/2010, Hrd. 3. nóvember 2011 í 
máli nr. 102/2011, Hrd. 26. janúar 2012 í máli nr. 445/2011, Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 611/2011, Hrd. 24. 
janúar 2013 í máli nr. 574/2012, Hrd. 30. maí 2013 í máli nr. 754/2012, Hrd. 27. nóvember 2014 í máli nr. 
792/2013, Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 52/2014, Hrd. 12. febrúar 2015 í máli nr. 85/2014, Hrd. 4. febrúar 2016 
í máli nr. 739/2015, Hrd. 18. maí 2017 í máli nr. 709/2016, Lrd. 21. júní 2019 í máli nr. 222/2018, Lrd. 14. júní 
2019 í máli nr. 905/2018 og Lrd. 8. nóvember 2019 í máli nr. 199/2019 
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3.3.6 Hversu styrkur og einbeittur vilji hans hefur verið 

Ákvæði 6. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga (hér eftir 6. tl.) tekur til vilja geranda til 

þess að vinna verknaðinn. Í þessum tölulið er ákvæði um áhrif saknæmis á refsiákvörðun.38 

Hér er litið til ásetnings, einkum hærri stiga hans. Töluliðurinn býður upp á rýmri túlkun þannig 

að saknæmisstigið geti verið frá hæsta stigi ásetnings til lægsta stigs gáleysis,39 þannig að það 

taki að minnsta kosti til allra ásetningsstiga.40 Eftir því sem saknæmisstigið er hærra því meiri 

áhrif hefur það til refsiþyngingar. Sé það tekið fram í dómum að ásetningur þess sem verkið 

hefur unnið hafi verið styrkur og einbeittur þá er yfirleitt um beinan eða aukinn ásetning að 

ræða.41 Mikill undirbúningur verknaðar er til marks um einbeittan brotavilja.42 Þegar um 

fíkniefnabrot er að ræða leiða líkur til þess að slík brot séu framin af yfirlögðu ráði enda ólíklegt 

að innflutningur, mikil skipulagning, framleiðsla, milliganga, móttaka og afhending fíkniefna 

sé framkvæmt af gáleysi en þetta mátti glöggt sjá í dómarannsókn höfundar. Af þeim dómum 

sem skoðaðir voru var vísað til ásetnings enda hafi gerandi vitað eða mátt vita að efnin voru 

ætluð til sölu og dreifingar hér á landi.  

 Dómarannsókn höfundar leiddi í ljós að af þeim 25 dómum sem skoðaðir voru var vísað 

til 6. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga í átta43 tilvikum en af texta dómsins mátti ráða 

að litið hafi verið til töluliðarins í þrem44 dómum án þess að vísað hafi verið til töluliðarins. 

Töluliðurinn var látinn hafa áhrif í 11 tilvikum af 25. Í þeim 11 dómum sem um ræðir var 

töluliðnum beitt til refsiþyngingar þar sem að fíkniefnabrot eru iðulega unnin af yfirlögðu ráði 

líkt og að framan greinir. Í neðangreindum dómi reyndi á gildi 6. tl. þar sem ákærða 

viðurkenndi ásetning á innflutningi efna sem fundust í hennar tösku en hún neitaði ásetningi á 

innflutningi efna sem fundust í tösku dóttur hennar.  

 
Hrd. 4. febrúar 2016 í máli nr. 739/2015. M var sakfelld fyrir stórfellt fíkniefnabrot með því að 
hafa staðið að ólögmætum innflutningi fíkniefna ætluðu til söludreifingar hér á landi í 
ágóðaskyni. M játaði að hafa haft ásetning til að flytja hingað til lands fíkniefnin sem voru í 
ferðatösku sinni en neitaði að hafa haft ásetning til að flytja hingað til lands fíkniefnin sem voru 
í ferðatösku dóttur sinnar sem einnig var með í för. Hæstiréttur sagði að fyrst og fremst yrði að 

 
38 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (Háskólaútgáfan 2002) 67. 
39 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 12) 257. 
40 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 38) 28. 
41 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 12) 257. 
42 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 22) 90. 
43 Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 611/2011, Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 52/2014, Hrd. 4. febrúar 2016 í máli 
nr. 739/2015, Hrd. 17. nóvember 2016 í máli nr. 487/2016, Hrd. 18. maí 2017 í máli nr. 709/2016, Hrd. 11. maí 
2017 í máli nr. 209/2017, Lrd. 16. nóvember 2018 í máli nr. 55/2018 og Lrd. 8. nóvember 2019 í máli nr. 199/2019 
44 Hrd. 3. nóvember 2011 í máli nr. 102/2011, Hrd. 26. janúar 2012 í máli nr. 445/2011 og Hrd. 24. janúar 2013 í 
máli nr. 574/2012 
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líta til þess að um hafi verið að ræða fádæma mikið magn sterkra fíkniefna, sem hún flutti hingað til 
lands af yfirlögðu ráði en Hæstiréttur vísaði meðal annars til 6. tölul. 1. mgr. 70. gr. almennra 
hegningarlaga. Var refsing M ákveðin fangelsi í átta ár. 

 

Með vísan til frekari framburðar M og þess hve þung og fyrirferðamikil fíkniefnin sem fundust 

í hvorri tösku voru þótti Hæstarétti hafið yfir skynsamlegan vafa að hún hafi vitað eða að 

minnsta kosti hlotið að gera sér grein fyrir að taska dóttur hennar hefði innihaldið álíka mikið 

magn fíkniefna og taska ákærðu. Orðalag refsiákvörðunar Hæstaréttar ,,af yfirlögðu ráði“ gefur 

til kynna að heildstætt mat hafi leitt til þess að um aukinn ásetning hafi verið að ræða. Dómarnir 

hér að neðan sýna styrkan ásetning þar sem að ákærðu gekk ekki annað til en að selja fíkniefni 

í ágóðaskyni. 
 

Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 52/2014. Á var sakfelldur fyrir brot gegn 173. gr. a almennra 
hegningarlaga fyrir að hafa haft í vörslum sínum og staðið að ræktun í sölu- og dreifingarskyni 169 
kannabisplöntur, 1567,1 g af kannabislaufum, 144,7 g af kannabisplöntuhluta og 8149,26 g af 
marijúana. Var ásetningur ákærða einbeittur og styrkur og gekk honum ekki annað til en að halda 
framleiðslunni áfram í þeim tilgangi að selja afraksturinn í hagnaðarskyni. Var refsing hans ákveðin 
18 mánaða fangelsi en að virtum drætti á meðferð málsins var fullnustu 15 mánaða refsingarinnar 
frestað skilorðsbundið til þriggja ára. 

 

Refsiákvörðun Hæstaréttar gefur til kynna styrkan ásetning ákærða enda brotin vel skipulögð 

og höfðu staðið yfir í nokkurn tíma. Þurfti ákærði meðal annars að koma sér upp sérútbúnu 

húsnæði og leggja mikla vinnu í kannabisræktunina sem hafði staðið yfir í nokkurn tíma. 

Ákærða gekk ekki annað til en að halda ræktuninni áfram í þeim tilgangi að selja afraksturinn 

í ágóðaskyni.  

 
Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 611/2011. S var sakfelld fyrir stórfellt fíkniefnabrot með því 
hafa í ágóðaskyni lagt á ráðin um innflutning á samtals 464,66 g af kókaíni til söludreifingar hér á 
landi í ágóðaskyni. Héraðsdómi var aðeins áfrýjað af hálfu ákærðu S, en Hæstiréttur lét hann standa 
óraskaðan. Við refsiákvörðun S sagði héraðsdómur að ákærða hefði lagt á ráðin um 
fíkniefnainnflutninginn og hafi vilji hennar til verksins verið styrkur og einbeittur. Væri tekið mið 
af því við refsiákvörðun, sbr. 6. tölul. 1. mgr 70. gr. almennra hegningarlaga. Þótti refsing hennar 
hæfilega ákvörðuð fangelsi í 15 mánuði.  

 

Í ofangreindum dómi er þess sérstaklega getið að ásetningur ákærðu hafi verið einbeittur og 

styrkur og að henni hafi ekki gengið annað til en að setja fíkniefnin í söludreifingu í ágóðaskyni. 

Líkt og í framangreindum dómum verkar 6. tl. til refsiþyngingar og er því óhætt að segja að 

ekki komi oft til skoðunar að fíkniefnalagabrot séu gáleysisbrot og verkar því 6. tl. iðulega til 

refsiþyngingar frekar en til málsbóta. Ber dómaframkvæmd þannig með sér að um 

ásetningsbrot sé að ræða. 
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 Í framangreindum dómum er um að ræða brot gegn 173. gr. a almennra hegningarlaga. 

Dómarnir fjalla um ólögmætan innflutning á ávana- og fíkniefnum auk vörslu og ræktun. Í 

þeim fyrsta er þess sérstaklega getið að M hafi flutt inn efnin af yfirlögðu ráði og í seinni 

tveimur var ljóst að ákærðu gekk ekki annað til en að selja fíkniefni í ágóðaskyni. Verður því 

ekki annað séð en að um ásetningsbrot sé að ræða. 

 

3.3.7 Hvað honum hefur gengið til verksins 

Ákvæði 7. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga (hér eftir 7. tl.) tekur til svokallaðra hvata 

geranda, það er undirrótar eða aflvaka verknaðar. Hvatir hafa aðallega áhrif við ákvörðun 

refsingar.45 Þessar hvatir geta verið virðingarverðar annars vegar samanber Héraðsdóm 

Reykjaness, þriðjudaginn 12. apríl 2016, í máli nr. S-129/2016 þar sem ákærði lýsti því að 

honum, konu hans og barni hafi verið hótað og þau orðið fyrir ofbeldi og að hann hafi því ekki 

haft annað val en að flytja efnin inn til landsins og hafi því verið svonefnt burðardýr. Hins 

vegar geta hvatir verið vítaverðar en í brotum sem varða 173. gr. a almennra hegningarlaga eru 

fjárhagslegar hvatir að baki broti taldar vítaverðar og geta þær leitt til refsiþyngingar við 

ákvörðun refsingar. Virðingarverðar hvatir geta verkað til málsbóta en þær síðarnefndu geta 

leitt til refsiþyngingar fyrir geranda.46  

 Í rannsókn höfundar voru skoðaðar ákærur í 25 dómum til þess að greina þær hvatir 

sem liggja að baki brotum gegn 173. gr. a almennra hegningarlaga og virðast þessar hvatir vera 

afgerandi. Í dómum á tímabilinu sem rannsakað var var að langmestu leyti ákært fyrir 

innflutning, vörslu eða framleiðslu á fíkniefnum sem ætluð voru til söludreifingar hér á landi í 

ágóðaskyni. Eins og fram kemur í kafla 4.3.1 og 4.3.3 eru styrkleiki og efnismagn fíkniefna 

sem ætlað er til söludreifingar í ágóðaskyni hér á landi ein af grunnforsendum þess að brot geti 

talist stórfellt og varðað við 173. gr. a almennra hegningarlaga. Hvatir geta líka verið hlutlausar 

þannig að þær hafi engin sjálfstæð áhrif á ákvörðun refsingar.47 Með hvöt er átt við sálræna 

skýringu á því hvers vegna verknaður var framinn, líkt og hótanir um líkamsmeiðingar 

einstaklings eða fjölskyldu hans eða fjárhagslegar hvatir.48  

 Af þeim 25 dómum sem skoðaðir voru var ekki alltaf gerð grein fyrir því hverjar hvatir 

geranda hafi verið og var vísað til töluliðarins í tveimur49 dómum af 25 en af orðalagi dómanna 

 
45 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 38) 114. 
46 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 12) 257. 
47 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 38) 117. 
48 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 12) 257; Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur 
Ólafsdóttir (n. 22) 90. 
49 Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 52/2014 og Lrd. 8. nóvember 2019 í máli nr. 199/2019 
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má ráða að í 1950 málum hafi verið til að dreifa hvöt án þess að vísað hafi verið til töluliðarins. 

Það reyndist ekki erfitt að geta sér til um algengustu hvatninguna fyrir ávana- og 

fíkniefnabrotum í texta dómanna, en hún er ágóði. Í 21 dómi af 25 var til að dreifa hvatningu. 

Í þeim dómum þar sem vísað er í 7. tl. verkar hann til refsiþyngingar samanber dómana sem 

hér fara á eftir. 

 
Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 52/2014 Á var sakfelldur fyrir stórfelld fíkniefnabrot með því 
að hafa haft í vörslum sínum í sölu- og dreifingarskyni 169 kannabisplöntur, 1567,1 g af 
kannabislaufum, 144,7 g af kannabisplöntuhluta og 8149,26 g af maríhúana. Við ákvörðun 
refsingar í Hæstarétti var meðal annars litið til umfangs brota Á og þess að hann hafði ekki 
áður sætt refsingu sem áhrif hefði við ákvörðun refsingar. Var refsing hans ákveðin 18 mánaða 
fangelsi en að virtum drætti á meðferð málsins var fullnustu 15 mánaða refsingarinnar frestað 
skilorðsbundið til þriggja ára. Í héraðsdómi var ákærða metið til refsiþyngingar 1., 2., 3., 6. og 
7. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga. Ákærða til refsimildunar verður að líta til játningar 
hans og þess að hann hefur verið samvinnufús svo og til 8. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra 
hegningarlaga. Er refsing ákærða talin hæfileg fangelsi í þrjú ár.  

 
Lrd. 8. nóvember 2019 í máli nr. 199/2019 S var sakfelldur fyrir tilraun til stórfellds 
fíkniefnalagabrots, sbr. 173. gr. a, sbr. 1. mgr. 20. gr. almennra hegningarlaga, með því að hafa 
skipulagt innflutning á 5.018,13 g af amfetamíni til söludreifingar í ágóðaskyni hér á landi. S 
hafði komið efnunum fyrir í stórum taflmönnum en lögreglan á Spáni hafði lagt hald á efnin 
og komið fyrir í þeirra stað gerviefnum sem flutt voru til landsins. Refsing hans var ákvörðuð 
með hliðsjón af 1., 6. og 7. tölulið 70 gr. sömu laga. Var ákærða gert að sæta fangelsi í þrjú ár 
og sex mánuði. 

 

Ofangreindir dómar varða brot gegn 173. gr. a almennra hegningarlaga. Í báðum dómunum er 

að finna algengustu hvatningu fíkniefnabrota, fjárhagslegan ágóða. Í báðum dómum er að finna 

beina tilvísun til 7. tl. og var hann látinn verka til refsiþyngingar. Ekki er að finna beina tilvísun 

til töluliðarins í mörgum dómum en í langflestum er að finna óbeina tilvitnun þar sem segir að 

fíkniefni séu ætluð til söludreifingar í ágóðaskyni og þær hvatir þá ráðandi þáttur.  

 

3.3.8 Hvernig framferði hans hefur verið, eftir að hann hafði unnið verkið  

Ákvæði 8. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga (hér eftir 8. tl.) er ætlað að taka til 

hegðunar geranda. Hér að framan í 5. tl. var fjallað um hegðun geranda að undanförnu, það er 

brotaferil geranda og hegðun hans fyrir verknað. 8. tl. hefur hins vegar það hlutverk að ná yfir 

 
50 Hrd. 21. desember 2010 í máli nr. 402/2010, Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 716/2010, Hrd. 3. nóvember 2011 í 
máli nr. 102/2011, Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 611/2011, Hrd. 19. júní 2012 í máli nr. 627/2011, Hrd. 24. 
janúar 2013 í máli nr. 574/2012, Hrd. 30. maí 2013 í máli nr. 754/2012, Hrd. 17. desember 2013 í máli nr. 
417/2013, Hrd. 27. nóvember 2014 í máli nr. 792/2013, Hrd. 12. febrúar 2015 í máli nr.  85/2014, Hrd. 4. febrúar 
2016 í máli nr. 739/2015, Hrd. 20. október 2016 í máli nr. 361/2016, Hrd. 17. nóvember 2016 í máli nr. 487/2016. 
Hrd. 18. maí 2017 í máli nr. 709/2016, Hrd. 14. desember 2017 í máli nr. 490/2017, Lrd. 16. nóvember 2018 í 
máli nr. 55/2018, Lrd. 30. nóvember 2018 í máli nr. 57/2018, Lrd. 21. júní 2019 í máli nr. 222/2018 og Lrd. 20. 
desember 2019 í máli nr. 723/2018 
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hegðun geranda eftir að verknaður hefur verið unninn. Þegar litið er til framferðis geranda getur 

bæði verið átt við fyrstu viðbrögð geranda eftir að verknaður er unninn sem og hvernig honum 

vegnar frá broti fram að dómi. Hér koma til skoðunar refsilækkunarástæður í 7. – 9. tl. 1. mgr. 

74. gr. almennra hegningarlaga. Góð hegðun eftir verknaðinn kemur til málsbóta og getur 

þannig stuðlað að því að dómur verði ákveðinn skilorðsbundinn eða að fallið verði frá 

saksókn.51 Með 8. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga hefur þannig verið skapaður 

aukinn hvati fyrir geranda til að upplýsa um brot. Það hversu mikil mildun er veitt virðist ráðast 

af heildstæðu mati á atvikum hvers máls fyrir sig og þeim upplýsingum sem gefnar eru. 

 Við rannsókn höfundar kom í ljós að vísað er til 8. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra 

hegningarlaga í tveimur52 dómum af 25 sem skoðaðir voru. Við lestur á dómunum mátti þó sjá 

að efni töluliðarins hafi verkað til málsbóta þrátt fyrir að ekki hafi verið vísað í töluliðinn eða 

í sjö dómum,53 það eru níu dómar af þeim 25 sem til skoðunar komu. Sjaldgæft er að töluliðnum 

sé beitt til refsiþyngingar vegna slæmrar hegðunar brotamanns eftir að brot er framið.54 Líkt og 

að framan greinir hefur 8. tl. virkað eins og hvati til þess að upplýsa brot og í dómarannsókn 

höfundar kom í ljós að 8. tl. er iðulega beitt til málsbóta samanber dóminn hér fyrir neðan þar 

sem að ákærða veitti lögreglu aðstoð til þess að koma í veg fyrir afleiðingar brots.  
 

Hrd. 4. febrúar 2016 739/2015 M var sakfelld fyrir stórfellt fíkniefnabrot með því að hafa staðið 
að ólögmætum innflutningi á 9.053,55 g af amfetamíni að 69 til 70% styrkleika, 10.027,25 g af 
MDMA að 78% styrkleika og 194,81 g af kókaíni að 64% styrkleika ætluðu til söludreifingar hér 
á landi í ágóðaskyni. M játaði að hafa veitt fíkniefnunum viðtöku í Hollandi og flutt þau til 
Íslands með farþegaflugi, en neitaði að hafa haft ásetning til að flytja hingað til lands fíkniefnin 
sem voru í ferðatösku dóttur sinnar sem einnig var með í för. Við ákvörðun refsingar M var 
fyrst og fremst litið til þess að um var að ræða fádæma mikið magn sterkra fíkniefna sem hún 
flutti hingað til lands af yfirlögðu ráði, sbr. 1., 3. og 6. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra 
hegningarlaga. Til málsbóta kom að hún bauð lögreglu aðstoð og tók síðan að undirlagi hennar 
þátt í aðgerð til að upplýsa málið frekar, sbr. 8. og 9. tölulið áðurnefndrar málsgreinar. Var 
refsing M ákveðin fangelsi í 8 ár  

 

Í ofangreindum dómi lá fyrir yfirlýsing M þess efnis að hún vildi veita lögreglu aðstoð strax 

eftir handtöku til að upplýsa málið frekar. Erfitt er að finna dómsmál þar sem sakborningur 

hefur gengið jafn langt í samvinnu sinni við yfirvöld eins og M gerði í umræddum dómi. Í dómi 

héraðsdóms kom fram að ákærða skýrði lögreglu frá því strax eftir handtöku að hún ætti að 

fara á hótel og hringja í ákveðið símanúmer. Fyrir Hæstarétt var lögð fram samantekt þar sem 

 
51 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 12) 257. 
52 Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 52/2014 og Hrd. 4. febrúar 2016 739/2015 
53 Hrd. 21. desember 2010 í máli nr. 402/2010, Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 716/2010, Hrd. 19. júní 2012 í máli nr. 
627/2011, Hrd. 17. desember 2013 í máli nr. 417/2013, Hrd. 27. nóvember 2014 í máli nr. 792/2013, Hrd. 11. maí 
2017 í máli nr. 209/2017 og Lrd. 14. júní 2019 í máli nr. 905/2018 
54 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 22) 90. 
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meðal annars kom fram að M hefði viljað vinna með lögreglu og láta sem hún hefði ekki verið 

handtekin. Fíkniefnin voru fjarlægð úr ferðatöskum hennar og gerviefnum var komið fyrir. M 

átti símtöl og smáskilaboð sem farið höfðu á milli hennar og annarra yfir fimm 5 daga tímabil, 

auk þess sem hún fór með aðra töskuna og pakka í bíl sem keyrt var að hótelinu. M fór að 

fyrirmælunum og var meðákærði A handtekinn af lögreglu í kjölfarið.  

 Breyttur lífstíll brotamanns eftir brot getur haft áhrif til refsimildunar samkvæmt 8. tl. 

líkt og í dómnum hér að neðan þar sem að ákærði fór í fíkniefnameðferð eftir brot.  

 
Hrd. 19. júní 2012 í máli nr. 627/2011 E var ákærður fyrir áfengis- og fíkniefnalagabrot með 
því að hafa, yfir fjögurra ára tímabil, tekið við samtals 1kg af amfetamíni og 400 g af hassi, haft 
fíkniefnin í vörslum sínum og selt hluta þeirra til ónafngreindra manna. Þá var E auk þess sakfelldur 
fyrir ýmis brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni og fyrir brot gegn áfengislögum nr. 75/1998. Við 
refsiákvörðun héraðsdóms, sem var látinn standa óraskaður fyrir Hæstarétti, sagði að til 
refsilækkunar bæri, sbr. meðal annars 5. tl. 1. mgr. 70. gr. og 9. tölul. 1. mgr. 74. gr. almennra 
hegningarlaga, að líta til þess að ákærði hefði við alla meðferð málsins játað brot sín greiðlega og 
að hann hefði hafið fíkniefnameðferð samkvæmt framlögðum vottorðum strax eftir að afskiptum 
lögreglu lauk. Vegna alvarleika hinnar refsiverðu háttsemi þótti aftur á móti ekki fært að 
skilorðsbinda refsingu hans sem var ákveðin fangelsi í 18 mánuði.  

 

Ofangreindur dómur varðar brot gegn 173. gr. a almennra hegningarlaga og eins og fram kemur 

í dómnum fór ákærði í fíkniefnameðferð eftir að afskiptum lögreglu lauk. Ákærði játaði brot 

sín greiðlega eins og í Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 52/2014 þar sem játningar ákærða og 

samvinnufýsi hans var metið honum til refsimildunar svo og 8. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra 

hegningarlaga. Hvergi er vísað til 8. tl. í Hrd. 19. júní 2012 í máli nr. 627/2011 en óhætt þykir 

að fullyrða að á 8. tl. var byggt við ákvörðun refsingar. Segja má að ólíklegt þyki að 8. tl. verði 

beitt til refsiþyngingar þar sem að sakborningur hefur val um það hvort að hann upplýsi um 

brotið eða sleppi því og sé töluliðurinn þannig verðlaun og komi til málsbóta ef gerandi upplýsi 

um brot og veiti aðstoð. Töluliðurinn virki þannig sem hvatning fyrir geranda til þess að 

aðstoða.  

 

3.3.9 Hvort hann hefur veitt af sjálfsdáðum aðstoð eða upplýsingar sem hafa verulega 

þýðingu við að upplýsa brot hans, aðild annarra að brotinu eða önnur brot   

Með breytingum á lögum nr. 39/2000 var 9. tölulið bætt við 1. mgr. 70. gr. almennra 

hegningarlaga. Fyrir breytingalögin var litið til 8. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga 

eða 9. tl. 1. mgr. 74. gr. almennra hegningarlaga til málsbóta eða refsilækkunar ef að gerandi 

hefur veitt af sjálfsdáðum aðstoð eða upplýsingar sem hafa verulega þýðingu við að upplýsa 
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brot hans, aðild annarra að brotinu eða önnur brot.55 Með lögum nr. 47/2015 í 30 gr. var 9. 

tölulið breytt og hann rýmkaður umtalsvert þannig að það verkar til refsimildunar ef gerandinn 

veitir aðstoð eða upplýsingar að fyrra bragði sem eru þýðingarmiklar við að upplýsa brot hans 

eða annarra samanber Hrd. 4. febrúar 2016 739/2015 þar sem að ákærða tók þátt í að afhenda 

pakka áfram til milliliðs eftir að hún var handtekin af lögreglu.  

 Dómarannsókn höfundar leiddi í ljós að sjaldan virðist reyna á 9. tl. 1. mgr. 70. gr. 

almennra hegningarlaga. Af þeim 25 dómum sem til skoðunar komu var vísað til töluliðarins í 

einum56 dómi og var metið ákærðu til málsbóta. Erfitt reyndist að lesa úr texta dóms hvort að 

litið hafi verið til 9. tl. við ákvörðun refsingar án þess að vísað hafi verið til töluliðarins. Við 

dómarannsókn höfundar kom í ljós að 9. tl. er iðulega beitt til málsbóta og með vísan til 

rannsóknar er töluliðnum sjaldan beitt til refsiþyngingar, líkt og 8. tl. Í dómnum hér fyrir neðan 

má sjá hvernig upplýsingar sem ákærða veitti af sjálfsdáðum voru virtar henni til málsbóta.  
 

Hrd. 4. febrúar 2016 739/2015 M var sakfelld fyrir stórfellt fíkniefnabrot með því að hafa staðið 
að ólögmætum innflutningi á 9.053,55 g af amfetamíni að 69 til 70% styrkleika, 10.027,25 g af 
MDMA að 78% styrkleika og 194,81 g af kókaíni að 64% styrkleika ætluðu til söludreifingar hér 
á landi í ágóðaskyni. M játaði að hafa veitt fíkniefnunum viðtöku í Hollandi og flutt þau til 
Íslands með farþegaflugi, en neitaði að hafa haft ásetning til að flytja hingað til lands fíkniefnin 
sem voru í ferðatösku dóttur sinnar sem einnig var með í för. Við ákvörðun refsingar M var 
fyrst og fremst litið til þess að um var að ræða fádæma mikið magn sterkra fíkniefna sem hún 
flutti hingað til lands af yfirlögðu ráði, sbr. 1., 3. og 6. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra 
hegningarlaga. Til málsbóta kom að hún bauð lögreglu aðstoð og tók síðan að undirlagi hennar 
þátt í aðgerð til að upplýsa málið frekar, sbr. 8. og 9. tölulið áðurnefndrar málsgreinar. Var 
refsing M ákveðin fangelsi í 8 ár  

 

Ákærða M skýrði lögreglu frá því strax eftir handtöku að hún ætti að fara á hótel og hringja í 

ákveðið símanúmer. Fyrir Hæstarétt var lögð fram samantekt þar sem meðal annars kom fram 

að M hefði viljað vinna með lögreglu og láta sem hún hefði ekki verið handtekin, samanber 

umfjöllun í kafla 3.3.8. Ofangreindur dómur varðar brot gegn 173. gr. a almennra 

hegningarlaga og vísar hann sérstaklega til 9. tl. til málsbóta enda hafi ákærða upplýst um aðild 

annarra að brotinu. Segja má að ólíklegt þyki að 9. tl. verði beitt til refsiþyngingar þar sem að 

sakborningur hefur val um það hvort að hann upplýsi um brot sín eða annarra.  

 

 
55 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 613 - 359. mál grein 3.  
56 Hrd. 4. febrúar 2016 í máli nr. 739/2015 
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3.3.10 Samverknaður og hlutdeild 

Samverknaður er virtur sem refsiþyngingarástæða innan almennra refsimarka og sérrefsimarka 

samanber 2. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga.57 Samverknaður er það þegar tveir eða fleiri 

aðilar hafa samvinnu eða eru í samtökum um framkvæmd refsiverðs verknaðar og aðilarnir eru 

jafnir í framkvæmd og við ákvarðanir.58 Þannig hafa tveir eða fleiri unnið verk og standi 

nokkurn veginn jafnt að vígi um ákvarðanir og framkvæmd.59 Þrátt fyrir að samverkamenn 

teljist allir aðalmenn í broti getur þátttaka þeirra verið verkskipt aðild en slíkt er algengt í 

fíkniefnabrotum. Þannig getur einn aðili framleitt fíkniefni, annar pakkað þeim og sá þriðji  

flutt efnin á milli landa og afhent þau. Auk þess þarf að fjármagna, skipuleggja og selja 

fíkniefnin til að hafa af þeim ágóða.60 Dómstólar leggja mikla sönnunarbyrði varðandi það að 

fleiri en einn sakborningur hafi sammælst um að verk sé unnið í sameiningu.61  

 Dómarannsókn höfundar leiddi í ljós að af þeim 25 dómum sem til skoðunar komu var 

vísað til 2. mgr. 70. gr. í einum62 dómi og var metið ákærðu til refsiþyngingar. Erfitt reyndist 

að lesa úr málavaxtalýsingu hvort að litið hafi verið til 2. mgr. 70. gr. um samverknað eða til  

22. gr. um hlutdeild en ekki verður betur séð en að 1. mgr. 70. gr. hafi verið beitt við ákvörðun 

refsingar án þess að vísað hafi verið til ákvæðisins í átta dómum af 25.63 Þá virðist ákvæðinu 

vera beitt í níu dómum í heildina, af 25. Líkt og að framan greinir verkar 2. mgr. 70. gr. 

almennra hegningarlaga til refsiþyngingar líkt og í dómnum hér fyrir neðan. Stórfelld 

fíkniefnabrot krefjast mikillar skipulagningar og því er algengt að í stórfelldum 

fíkniefnabrotum sé um samverknað að ræða, sérstaklega þegar brotið varðar innflutning líkt og 

í dómnum sem hér fer á eftir þar sem horft er til samverknaðar ákærðu til refsiþyngingar. 

 
Lrd. 16. nóvember 2018 í máli nr. 55/2018 O var sakfelldur fyrir tilraun til stórfellds 
fíkniefnalagabrots með því að hafa, í félagi við aðra, fjármagnað og skipulagt innflutning á samtals 
3735 g af amfetamíni til landsins. Þá var hann sakfelldur fyrir fíkniefnalagabrot með því að hafa í 
eitt skipti haft í vörslum sínum 130,04 g af marijúana og 14 kannabisplöntur og hafa um skeið ræktað 
áður greindar plöntur og með því að hafa í annað skipti haft í vörslum sínum í sölu- og 
dreifingarskyni 18,74 g af amfetamíni, 59,60 g af ecstasy, 86,94 g af kókaíni, 871, 99 g af marijúana, 
388,64 g af kannabislaufum, 181,57 g af kannabisstönglum og 3 kannabisplöntur auk þess að hafa 

 
57 Ákvæði 2. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga er svohljóðandi: Hafi fleiri menn en einn unnið verkið í 
sameiningu, skal að jafnaði taka það til greina til þyngingar refsingunni. 
58 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 144. 
59 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 22) 91. 
60 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 58) 145; Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur 
Ólafsdóttir (n. 22) 91. 
61 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 58) 145. 
62Lrd. 16. nóvember 2018 í máli nr. 55/2018 
63 Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 611/201, Hrd. 15. nóvember 2012 í máli nr. 330/2012, Hrd. 24. janúar 2013 í 
máli nr. 574/2012, Hrd. 30. maí 2013 í máli nr. 754/2012, Hrd. 18. maí 2017 í máli nr. 709/2016, Lrd. 30. 
nóvember 2018 í máli nr. 57/2018, Lrd. 21. júní 2019 í máli nr. 222/2018 og Lrd. 20. desember 2019 í máli nr. 
723/2018  
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um skeið ræktað áður greindar plöntur. Við ákvörðun refsingar var litið til 1., 3. og 6. töluliðar 1. 
mgr. og 2. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Að því virtu og með hliðsjón af 77. gr. 
almennra hegningarlaga var refsing O ákveðin fangelsi í tvö ár og sex mánuði. 

 

Í dómi héraðsdóms kom fram að ákærði O hafi skipulagt fíkniefnainnflutninginn ásamt 

ákærðu Z, Y og X  veitt ákærða A leiðbeiningar um ferðatilhögun og móttöku fíkniefnanna 

og greitt uppihald ákærða A á meðan hann dvaldi erlendis að hluta. Ákærði afhenti ákærða 

X símkort fyrir ákærðu Þ til ferðarinnar og fé fyrir ferðakostnaði og uppihaldi ákærðu Þ 

og Æ vegna ferðar þeirra til Stokkhólms þar sem ákærða Þ átti að móttaka fíkniefnin og 

flytja þau til Íslands en til stóð að ákærði O fengi fíkniefnin afhent eftir að þau kæmu 

til Íslands. Ljóst þykir að ákærðu O, Z, Y, og X hafi skipulagt innflutninginn í sameiningu 

og stóðu þeir saman að innflutningnum í skilningi 2. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga 

með tilheyrandi refsiþyngingaráhrifum.  
 Ákvæði um hlutdeildarheimild í málum er varða ávana- og fíkniefni er að finna í 5. 

mgr. 5. gr. laga um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 og kveður þar skýrt á um að hlutdeild í 

brotum gegn lögunum sé refsiverð eftir III. kafla almennra hegningarlaga. Hlutdeild vísar fyrst 

og fremst til þess þegar aðili tekur þátt í undirbúningi, skipulagningu eða afrakstri verknaðar 

fyrir inn- og útflutning, sölu, kaup, framleiðslu eða vörslu ávana- og fíkniefna sem annar/aðrir 

aðilar framkvæma. Hafi aðili átt lítilvægan þátt í framkvæmd eða fullframningu brots getur það 

líka verið hlutdeild.64 Almenna hlutdeildarheimild er að finna í III. kafla almennra 

hegningarlaga í 22. gr. Hlutdeildarreglur hafa rýmkaðan og sjálfstæðan ábyrgðargrundvöll en 

eru virtar til mildunar í framkvæmd sbr. 2. mgr. 22. gr. almennra hegningarlaga. Í 2. mgr. segir 

að ef hlutdeild einhvers þátttakanda í brotinu er smávægileg, eða er í því fólgin 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 í vægari refsingu en þá sem lögmælt er við brotinu.  

 Rannsókn höfundar leiddi í ljós að af þeim 25 dómum sem til skoðunar komu var vísað 

til 22. gr. almennra hegningarlaga í tveimur dómum.65 Ekki verður betur séð en að 22. gr. hafi 

verið beitt við ákvörðun refsingar án þess að vísað hafi verið til ákvæðisins í þremur66 dómum 

af 25. Þá virðist ákvæðinu vera beitt í fimm dómum í heildina af 25. Í dómnum hér reyndi á 

gildi 22. gr. almennra hegningarlaga.  

 
64 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 58) 145. 
65Hrd. 21. desember 2010 í máli nr. 402/2010, Hrd. 26. janúar 2012 í máli nr. 445/2011 og Hrd. 4. febrúar 2016 í 
máli nr. 739/2015 
66 Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 611/201, Hrd. 15. nóvember 2012 í máli nr. 330/2012, Hrd. 24. janúar 2013 í 
máli nr. 574/2012, Hrd. 30. maí 2013 í máli nr. 754/2012, Hrd. 18. maí 2017 í máli nr. 709/2016, Lrd. 30. 
nóvember 2018 í máli nr. 57/2018, Lrd. 21. júní 2019 í máli nr. 222/2018 og Lrd. 20. desember 2019 í máli nr. 
723/2018  
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Hrd. 27. nóvember 2014 í máli nr. 792/2013 X var ákærður fyrir fíkniefnalagabrot með því að 
hafa ásamt Y staðið að innflutningi á samtals 2.388,50 g af amfetamíni til söludreifingar í 
ágóðaskyni hér á landi. Í dómi Hæstaréttar var ekki talið að fram væri komin lögfull sönnun 
um að X hefði veitt Y fyrirmæli og leiðbeiningar um ferðatilhögun vegna innflutningsins eða 
að hann hefði átt að njóta ágóða af brotinu. Á hinn bóginn var talið sannað með játningu ákærða 
að hann hefði afhent U umslag með farsíma og reiðufé og á þann hátt annast milligöngu milli 
Y og annars manns vegna fyrirhugaðs fíkniefnainnflutnings. Þá var talið sannað að X hefði 
greitt farmiða Y með greiðslukorti sínu. Með þessu atferli átti ákærði sinn þátt í því að brotið 
var framið, sbr. 1. mgr. 22. gr. almennra hegningarlaga og fólst hlutdeild hans í brotinu í því 
að styrkja áform meðákærða, sem áður voru til orðin svo sem fyrr greinir, sbr. 2. mgr. sömu 
greinar. Að virtri hlutdeild X í brotinu var refsing hans ákveðin fangelsi í 12 mánuði.  

 

Í dómi héraðsdóms var refsing ákærða ákveðin fangelsi í tvö ár en í Hæstarétti var refsing hans 

milduð og var refsing ákveðin fangelsi í 12 mánuði þar sem ekki tókst að sanna að ákærði hafi 

átt eins stóran hlut í brotinu eins og meðákærði greindi frá. Hins vegar átti ákærði sinn hlut í 

að brot var framið þar sem að hann afhenti U umslag með farsíma og reiðufé og á þann hátt 

annaðist hann milligöngu milli Y og annars manns vegna fyrirhugaðs 

fíkniefnainnflutnings. Þá var talið sannað að hann hafi auk þess greitt farmiða Y með 

greiðslukorti sínu. Varðaði hans hluti að brotinu því 22. gr. almennra hegningarlaga. 

Enginn vafi er á því að mildun Hæstaréttar á refsingu ákærða var fyrst og fremst vegna breytts 

mats á þætti hans í brotinu. Verkaði þannig 22. gr. almennra hegningarlaga til málsbóta.  

 

3.4 Refsilækkunar- og refsihækkunarheimildir 

Með refsilækkunar- og refsihækkunarástæðum er átt við þegar lög kveða á um sérstök 

refsimörk vegna ákveðinna lögmæltra atvika eða atriða sem tengjast afbroti. Um er að ræða 

verknaðarlýsingu sem er sjálfstæð en er háð annarri verknaðarlýsingu sem er rýmri.67 

 Refsilækkunar- og refsihækkunarástæður skiptast í almennar refsilækkunar- og 

refsihækkunarheimildir, sérstakar refsilækkunar- og refsihækkunarheimildir og í bundnar og 

frjálsar heimildir. Heimildirnar eru bundnar þegar þær kveða á um hækkun eða lækkun á 

hámarki eða lágmarki hinna almennu refsimarka. Þær heimildir eru frjálsar sem heimila að fara 

upp eða niður fyrir refsiramma lagaákvæðis. Refsilækkunar- og refsihækkunarheimildir eru 

oftast frjálsar.68  

 Refsilækkunarheimildir fíkniefnabrota er að finna í 5. mgr. 5. gr. laga um ávana- og 

fíkniefni og í 173. gr. a almennra hegningarlaga. Í 5. mgr. 5. gr. fíkniefnalaga segir að tilraun 

og hlutdeild í brotum á lögunum séu refsiverð, eftir því sem segir í III. kafla almennra 

 
67 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 12) 248. 
68 sama heimild. 
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hegningarlaga, nánar tiltekið í 2. mgr. 20. gr. um tilraun og 2. mgr. 22. gr. um hlutdeild. 74. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er dæmi um frjálsa refsilækkunarheimild. Í 1. mgr. 74. gr.  

er að finna í níu töluliðum tilteknar aðstæður sem ákvæðið er háð. Þrátt fyrir að ákvæðið sé 

dæmi um frjálsar refsilækkunarástæður er refsilækkunarheimildin í niðurlagi 2. tölul. 1. mgr. 

74. gr. bundin hvað brotamenn yngri en 18 ára varðar. Heimild til þess að leggja niður refsingar 

kemur fram í 2. mgr. 74. gr. við atriðum samkvæmt 1. - 8. tölulið 1. mgr. umræddrar greinar. 

 Almennar refsihækkunarheimildir í almennum hegningarlögum er að finna í 

ítrekunarheimildum í 71. gr. sem er almenn ítrekun, 72. gr. um síbrotamenn, 73. gr. um fanga 

og 2. mgr. 77. gr. sem er refsirammi ákvæðisins með þyngstu refsinguna.  

 

Niðurstöður og lokaorð 
Ákvörðun refsingar er flókið ferli og verður að líta til margra þátta í tengslum við hana. Líta 

verður jafnt til lögmæltra refsiákvörðunarástæðna sem og ólögmæltra. Hér verður ráðið í þau 

sjónarmið sem virðast ráðandi við ákvörðun refsinga í fíkniefnamálum á tímabilinu 2010-2019. 

 Í dómarannsókn höfundar má sjá að vísað er til töluliða 1. mgr. 70. gr. almennra 

hegningarlaga í 12 dómum af þeim 25 sem skoðaðir voru. Í öðrum má geta sér til um að 

dómarar byggi á efni töluliðanna án þess að til þeirra sé vísað eða í 13 dómum af þeim 25 sem 

til skoðunar voru. Í nokkrum dómum var ekki með glöggum hætti hægt að sjá hvaða 

sjónarmiðum ákvörðun refsingar var byggð á. Þar sem að dómarar vísa ekki alltaf í töluliðina 

þá var erfitt að segja til um hvaða töluliðir voru oftast notaðir og hverjir sjaldnast. Af þeim 

dómum sem til skoðunar komu, þar sem var að finna beina tilvísun til töluliða 1. mgr. 70. gr. 

almennra hegningarlaga í ákvörðun refsinga, mátti sjá að 1. tl. var oftast notaður eða í níu 

dómum af þeim 25 sem skoðaðir voru. Þá var 6. tl. næst algengastur og var vísað til hans í átta 

dómum. Þar á eftir var 3. tl. beitt í sex dómum, vísað var til 5. tl. í fimm dómum og til 7. tl. í 

tveimur dómum. Þá var 8. tl. beitt í tveimur dómum og 9. tl. í tveimur dómum. Vísað var til 2. 

tl. í eitt skipti en aldrei var vísað til 4. tl.  

 Við rannsókn á þeim 25 dómum sem til umfjöllunar eru í ritgerðinni má sjá í texta dóms 

að efni töluliða er veitt vægi þrátt fyrir að beinni tilvísun sé ekki til að dreifa. Rannsóknin gaf 

þá niðurstöðu að mikilvægi þess sem brot hefur beinst að samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 70. gr. 

almennra hegningarlaga tekur til þeirra hagsmuna sem lagðir eru í hættu. 1. tl. var beitt í 19 

dómum af þeim 25 sem til skoðunar komu, ýmist með beinni tilvísun til 1. tl. eða að texti dóms 

gaf til kynna að 1. tl. hefði verið veitt vægi við ákvörðun refsingar. 
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 Við mat á því hversu yfirgripsmiklu tjóni verknaður hefur valdið samkvæmt 2. tl. 1. 

mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga tekur til þeirra afleiðinga sem af geta stafað. 2. tl. var 

einungis beitt í einum dómi af þeim 25 sem til skoðunar komu.  

 Það hversu mikil hætta var búin af verknaði samkvæmt 3. tl. 1. mgr. 70. gr.almennra 

hegningarlaga tekur til efnismagns, styrkleika og hættueiginleika þeirra fíkniefna sem um ræðir 

í hvert skipti. 3. tl. var beitt í 15 dómum af þeim 25 sem til skoðunar komu hvort sem um er að 

ræða beina tilvísun til töluliðarins eða þar sem má lesa úr málavaxtalýsingu að 3. tl. hafi verið 

veitt vægi við ákvörðun refsingar. Efnismagn, styrkleiki og hættueiginleikar eru þess eðlis að 

yfirleitt verka atriðin til þyngingar refsingu.  

 Aldur þess sem að verki er valdur samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra 

hegningarlaga er ekki eins matskenndur og aðrir töluliðir ákvæðisins. 4. tl. var beitt í að minnsta 

kosti tveimur dómum af þeim 25 sem til skoðunar komu en hvergi var að finna beina tilvísun. 

 Með hegðun geranda að undanförnu samkvæmt 5. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra 

hegningarlaga er átt við sakaferil geranda. 5. tl. var beitt í 20 dómum af þeim 25 sem til 

skoðunar komu, hvort sem með beinni tilvísun eða að orðalag í texta dóms gaf sterklega til 

kynna að refsiákvörðunarástæðunni hefði verið veitt vægi við ákvörðun refsingar. Sakaferill er 

þannig það atriði sem oftast var tilgreint við ákvörðun refsinga í stórfelldum 

fíkniefnabrotamálum á tímabilinu.  

 Hversu styrkur og einbeittur vilji geranda er samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra 

hegningarlaga vísar til ásetningsstigs. 6. tl. var beitt í 11 dómum af þeim 25 sem til skoðunar 

komu, hvort sem með beinni tilvísun eða orðalagi í texta dóms. Því hærra sem ásetningsstig er 

því líklegra er að 6. tl. verki til refsiþyngingar. Lægri stig ásetnings virðast ekki geta leitt til 

málsbóta við ákvörðun refsingar, heldur takmarkist áhrif ásetningsstiga við refsiþyngingaráhrif 

hærri stiga ásetnings.  

 Með orðalaginu „hvað honum hefur gengið til verksins“ samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 70. gr. 

almennra hegningarlaga er átt við þá hvatningu sem liggur að baki brotinu. 7. tl. var beitt í 21 

dómi af þeim 25 sem til skoðunar komu. Þrátt fyrir að ekki hafi verið til að dreifa beinni tilvísun 

til töluliðarins í nema tveimur dómum verkaði „söludreifing í ágóðaskyni“ til refsiþyngingar í 

fjölmörgum dómum þar sem ekki var vísað í 7. tl.  

 Gott framferði eftir verknað samkvæmt 8. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga í 

formi samvinnu við yfirvöld, játningar eða breytts lífsstíls verkar almennt til málsbóta. 8. tl. 

var beitt í níu dómum af þeim 25 sem til skoðunar komu hvort sem með beinni tilvísun eða 

með orðalagi í málavaxtalýsingu. Slæmt framferði getur hins vegar haft gagnstæð áhrif og 

verkað til refsiþyngingar eða útilokað málsbætur á grundvelli góðrar hegðunar sem kynnu ella 
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að hafa verið til staðar en ekki verður það fullyrt hér. Ekki var að sjá í þeim dómum sem til 

skoðunar komu að 8. tl. hafi verið beitt til refsiþyngingar.  

 Aðstoð og upplýsingar sem gerandi veitir að sjálfsdáðum samkvæmt 9. tl. 1. mgr. 70. 

gr. almennra hegningarlaga geta haft refsimildunaráhrif. 9. tl. var beitt í einu máli af þeim 25 

sem til skoðunar komu.  

 Af þessari samantekt má sjá að 1., 3. og 6. tl. virðist vera gefið mest vægi við ákvörðun 

refsingar, það er þessir töluliðir virðast vera grundvöllur þess hversu þungar refsingar verða 

þar sem saman taka þeir til magns, styrkleika, efnistegundar og ásetnings brota. Einnig má sjá 

að 5. og 7. tl. sem taka til hvatningar til brots og sakaferils geranda er oftast getið í texta dóms 

en virðist ekki gefið jafn mikið vægi við refsiákvörðun. 8. og 9. tl. sem mynda aukna hvatningu 

til handa geranda til þess að upplýsa brot og veita aðstoð að sjálfsdáðum koma sjaldan fyrir en 

erfitt þótti að leggja mat á hvort þeim hafi verið gefið raunverulegt vægi við ákvarðanir 

refsinga. 2. og 4. tl. sem fjalla um yfirgrip tjóns og aldur þess sem gerst hefur brotlegur er veitt 

minnst vægi þó gripið sé til þeirra þar sem tilefni er til. Það sem rannsókn á dómum leiddi í 

ljós er að allt of oft vantar beina tilvísun til þeirra töluliða 70. gr. sem koma til skoðunar við 

ákvarðanir refsinga vegna mikilvægis ákvæðisins enda hefur það að geyma þau atriði sem 

koma sakborningi til málsbóta eða refsiþyngingar. 

 Þrátt fyrir að efni ritgerðarinnar fjalli um 1. mgr. 70. gr. þótti mikilvægt að skoða 

samverknað og hlutdeild. Í einum dómi af þeim 25 sem til skoðunar komu var til að dreifa 

tilvísun til 2. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga við ákvörðun refsingar en ekki verður betur 

séð en að 2. mgr. 70. gr. hafi verið beitt við ákvörðun refsingar án þess að vísað hafi verið til 

ákvæðisins í átta dómum af 25, það er níu dómum í heildina. Verkskipt aðild er afar 

fyrirferðarmikil í brotaflokknum og kemur misjafn þáttur ákærðra í broti ekki í veg fyrir að 

þeir verði taldir hafa staðið saman að því í skilningi 2. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga. 

Þyngd refsingar tekur hins vegar mið af því hve veigamikill hlutur þeirra var í brotinu. Vísað 

var til 22. gr. almennra hegningarlaga um hlutdeild í tveimur dómum af þeim 25 sem til 

skoðunar komu en svo virðist sem 22. gr. hafi verið beitt við ákvörðun refsingar án þess að 

vísað hafi verið til ákvæðisins í þremur dómum af 25, það er fimm dómum í heildina. 

 Af þeim 25 dómum sem til skoðunar komu voru konur gerendur í fimm dómum, þar af 

voru tvær íslenskar og þrjár erlendar. Karlar voru gerendur í 20 dómum, þar af voru 16 íslenskir 

í 15 dómum og sex erlendir í fjórum dómum og einn þar sem þjóðerni var ekki að finna. Við 

rannsókn dómanna var ekki að sjá að kyn eða þjóðerni hafi haft vægi við ákvörðun refsinga. 

 Við skrif ritgerðarinnar hef ég fengið tækifæri til þess að rannsaka hvað hefur vægi við 

ákvarðanir refsinga í stórfelldum fíkniefnamálum. Það væri áhugavert að skoða í framhaldi 
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hvers vegna svo fá mál lenda fyrir dómstólum eins og raun ber vitni og sjá má í kafla 3.1 og 

hvers vegna dómarar vísa svona sjaldan til þeirra töluliða sem þeir byggja ákvarðanir sínar á. 

Höfundur telur að skýra þurfi það út hvenær fíkniefnamál eru talin stórfelld og hvenær ekki. 

Refsiákvarðanir eru afar flókið og viðkvæmt ferli sem verður þó að liggja skýrt fyrir þar sem  

refsing er eitt mesta inngrip ríkis í líf þegna.  
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