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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er fjallað um refsistefnu í fíkniefnamálum, upphaf hennar, þróun, markmið og 

réttlætingarástæður. Fjallað er um breyttan tíðaranda og áherslubreytingar löggjafans við 

setningu nýrra laga sbr. lög um neyslurými, breytingu á skráningu minniháttar fíkniefnabrota 

á sakaskrá og ný umferðarlög. Gerður er samanburður á refsistefnu á Íslandi við refsistefnu 

Svíþjóðar og refsistefnu Frakklands. Rannsóknir sýna að dánartíðni í Svíþjóð er há en lágt 

hlutfall fólks sem neytir fíkniefna, en í Frakklandi er lág dánartíðni en mesta notkun 

kannabisefna af öllum Evrópusambandsríkjum. Í báðum löndum eru framin talsvert mörg brot 

gegn fíkniefnalöggjöfinni. Að lokum er fjallað um þá gagnrýni sem refsistefnu hefur hlotið.   

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hvernig best sé að afglæpavæða fíkniefni 

svo markmiðinu um að draga úr skaðlegum áhrifum neyslu fíkniefna sé náð samhliða 

afglæpavæðingu. Þá eru tegundir De Facto og De Jure afglæpavæðingar útskýrðar og tekin eru 

dæmi um lönd sem hafa innleitt hvora aðferð fyrir sig. Fjallað er um Portúgal og Tékkland sem 

eru talin leiðandi í afglæpavæðingu fíkniefna í Evrópu, þá er Portúgal sérstaklega tekið fyrir 

og fjallað um þær víðtæku kerfis-, laga- og reglubreytingar sem gerðar voru sem hafa skilað 

þjóðinni miklum árangri. Fjallað er um lagasetningarferlið á Íslandi og þau þrjú frumvörp til 

laga um afglæpavæðingu neysluskammta sem hafa verið lögð fram á Alþingi. Farið er yfir 

umsagnir hagsmunaaðila og félagasamtaka við frumvörpin til að varpa fram ólíkum 

sjónarmiðum. Fjallað er um lögleiðingu, sem er ekki það sama og afglæpavæðing, umfjöllun 

um lögleiðingu er einungis tekin stuttlega fyrir til samanburðar og til að auka skilning á hver 

munurinn er. Fjallað verður stuttlega um áfengislögin og útfærslur lögleiðingar og 

regluvæðingar kannabisefna í Kanada og Hollandi. Að lokum er sett fram sú niðurstaða að 

Ísland hafi nú þegar De Facto afglæpavætt að einhverju leyti þegar útfærslur annarra landa eru 

hafðar í samanburði.  

 

  



   
 

   
 

Abstract 

The subject of this thesis is the criminal policy in drug-abuse prevention, its development, 

goals, and justifications. Changes in the emphasis on behalf of the legislator, as well as in the 

general population, will be discussed in this thesis, especially regarding legislation for safe 

consumption sites, changes in registration of minor drug charges in a person’s criminal 

records, and new traffic laws. Iceland’s criminal policy will be compared to the criminal 

policies of both Sweden and France. Studies show that the mortality rate in Sweden is high 

but the proportion of inhabitants that use drugs recreationally is low, whereas in France the 

mortality rate is low, but they have the highest proportion of cannabis users in the European 

Union. Both countries, however, have a high number drug-related offences.  Additionally, 

this thesis will discuss criticism on criminal policies.  

The main aim of this thesis is to elucidate how best to decriminalize drugs in order to 

simultaneously reduce the harmful effects of drug abuse. De Facto and De Jure 

decriminalization methods will be discussed, along with examples of which countries have 

used which methods. Portugal and the Czech Republic will be discussed specifically, as they 

are considered to be leading countries in decriminalization of drugs in Europe, with special 

emphasis on Portugal and the tremendous success they’ve had in this field. Iceland’s 

legislation process will be explained, and the three parliamentary bills for decriminalization 

of drug dosage for personal use will be discussed, along with reviews from stakeholders and 

non-governmental organizations. There will be a short discussion on the difference between 

legalization and decriminalization to further expand the reader’s understanding. The 

Alcoholic Beverages Act will be discussed briefly along with the execution of legalization 

and regulation of cannabis in Canada and the Netherlands. Finally, compared to other 

countries and their executions of decriminalization, the conclusion of this thesis is that 

Iceland has already decriminalized drug dosages for personal use via the De Facto method to 

some extent.  
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1. Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu í lögfræði við lagadeild Háskólans í Reykjavík. 

Áhugi minn fyrir fíkniefnalöggjöfinni og áhrifum hennar á líf fólks sem á við vanda að etja 

kviknaði þegar ég sjálfur fór að vinna með fólki sem glímir við fíkniraskanir en ég er stofnandi 

Það er von samtakanna sem hafa unnið markvisst að bættum hag fólks með fíknivanda, 

samtökin hafa aðallega beitt sér í opinberri umræðu með því að halda úti vinsælu hlaðvarpi og 

virkum samfélagsmiðlum, ásamt því hefur félagið boðið upp á ráðgjafarþjónustu fyrir bæði 

fólk með fíknivanda og aðstandendur þeirra. Bæði hef ég hlotið dóm fyrir vörslu og í starfi 

mínu fyrir Það er von orðið var við að fólk með fíknivanda sé að fá dóma löngu eftir að það 

verður edrú sem hefur orðið þeim að falli. Þetta vakti athygli mína og fékk mig til að hugsa um 

hver tilgangur réttarkerfisins væri. Í kjölfar þess kom löngun að sjá hvaða kerfi eru að virka og 

skoða þær breytingar sem hafa orðið á íslensku réttarkerfi í þessum málaflokki.  

Mig langar að þakka Huldu Maríu Stefánsdóttur fyrir góða leiðsögn og mikla þolinmæði. 

Sérstakar þakkir fær prófarkalesarinn minn, Harpa Hlín Valgerðardóttur. Einnig þakka ég Þóru 

Gylfadóttur fyrir aðstoðina við heimildarvinnu, svo þakka ég Margréti Petrínu fyrir stuðning, 

aðstoð og hvatningu. Að lokum er það Ragna Kristinsdóttir (móðir mín) og fjölskyldan í heild 

sinni sem gerði mér kleift að stunda þetta nám. Mig langar að enda þennan formála á að hvetja 

þig, kæri lesandi, til að eltast við drauma þína, með einu skrefi í einu munt þú læra að elska 

ferðalagið!  

  



   
 

   
 

1.1 Frumheimildir 

Íslenskur dómur 

Hrd. 1. mars 1974 í máli nr. 143/1973 

 

Íslensk lög 

Almenn hegningarlög nr. 19/1940 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 

Lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 

Lög um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974, með síðari breytingum 

(neyslurými). 

Lög um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 

Áfengislög nr. 75/1998 

Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 

 

Íslenskar reglugerðir og fyrirmæli 

Reglugerð um neyslurými nr. 170/2021 

Reglur ríkissaksóknara um sakaskrá ríkisins, nr. 680/2009 með áorðnum breytingum 

Reglur um breytingu á reglum nr. 680/2009 um sakaskrá ríkisins 

Fyrirmæli ríkissaksóknara um brot sem ljúka má með lögreglustjórasekt nr. 3/2021 

Tilkynning dómstólaráðs um viðmiðunarreglur fyrir héraðsdómstóla varðandi refsingar á 

smærri brotum gegn lögum um ávana- og fíkniefni nr. 3/2015 

 

Íslensk lögskýringargögn 

Alþt. 1939-1940, A-deild, þskj. 1 

Alþt. 1990-91, A-deild, þskj. 100 – 97. mál. 

Alþt. 1990-91, A-deild, þskj. 108 – 104. mál. 

Alþt. 2019, B-deild, Atkvæðagreiðslur miðvikudaginn 9. október 2019 kl. 18:19:15 - 

18:54:19 

Alþt. 2019-2020, A-deild, 23. mál, erindi og umsagnir 

Alþt. 2019-2020, A-deild, 23. mál umsögn Embætti landlæknis við frumvarpið, Dbnr. 412 

Alþt. 2019-2020, A-deild, 23. mál, umsögn IOGT við frumvarpið, Dbnr. 417 

Alþt. 2019-2020, A-deild, 23. mál umsögn Rauða Krossins við frumvarpið, Dbnr. 391 

Alþt. 2019-2020, A-deild, 23. mál umsögn Ríkissaksóknara við frumvarpið, Dbnr. 494 

Alþt. 2019-2020, A-deild, 23. mál umsögn Snarrótarinnar við frumvarpið, Dbnr. 354 



   
 

   
 

Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 23 – 23 mál 

Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 23/150 frumvarp: ávana- og fíkniefni 

Alþt. 2019-2020, B-deild, 23. mál, atkvæðagreiðsla um frumvarpið 

Alþt. 2020-2021, A-deild, 714 mál, erindi og umsagnir 

Alþt. 2020-2021, A-deild, 714. mál, umsögn Embætti landlæknis við frumvarpið, Dbnr. 2840 

Alþt. 2020-2021, A-deild, 714. mál, umsögn IOGT við frumvarpið, Dbnr. 2821 

Alþt. 2020-2021, A-deild, 714. mál umsögn Lögreglu á höfuðborgarsvæðinu við frumvarpið, 

Dbnr. 2829 

Alþt. 2020-2021, A-deild, 714. mál umsögn Það er von við frumvarpið, Dbnr. 2904 

Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 147 – 146. mál 

Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 1135 – 149 . mál 

Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 1193 – 714. mál 

Alþt. 2021-2021, A-deild, 24. mál, umsögn Rauða Krossins við frumvarpið, Dbnr. 661 

Alþt. 2021-2022, A-deild, 24. mál, erindi og umsagnir 

Alþt. 2021-2022, A-deild, 24. mál umsögn IOGT frumvarpið, Dbnr. 891 

Alþt. 2021-2022, A-deild, 24. mál umsögn Ríkislögreglustjóra við frumvarpið, Dbnr. 880 

Alþt. 2021-2022, A-deild, 24. mál umsögn Það er von við frumvarpið, Dbnr. 893 

Alþt. 2021-2022, A-deild, þskj. 24 – 24. mál 

Alþt. 2021-2022, B-deild, 24. mál, ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu 

neysluskammta) 

 

Lög erlendra ríkja 

Narkotikastrafflag (1968:64) 

Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16) 

 

Alþjóðasamningar 

Alþjóðasamningur um ávana- og fíkniefni, 1961/Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 

(aðild 18. desember 1974, öðlaðist gildi 17. janúar 1975) C 22/1974 

Bókun um breytingar/Protocol amending the Single Convention 25.3.1972 (fullgilt 18. 

desember 1974, C 22/1974, öðlaðist gildi 8. ágúst 1975) C 16/1975 

Samningur um ópíum/International Opium Convention (undirritaður 17. desember 1912, 

öðlaðist gildi sama dag) SÍ 25 

Treaty of Versailles 1919 



   
 

   
 

15. Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. Chapter VI. Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances (tók gildi 13. desember 1964) UNTS No. 7515 

  



   
 

   
 

2. Refsistefna í fíkniefnamálum 

Í þessum kafla verður fjallað um refsistefnu í fíkniefnamálum. Fjallað verður um upphaf 

refsinga í fíkniefnamálum, varnaðaráhrif refsistefnu, markmið, réttlætingar á refsingum og svo 

gagnrýni á refsistefnu. Gerður verður samanburður á franskri og sænskri fíkniefnalöggjöf.  

 

2.1 Almennt um refsistefnu 

Refsistefna er stefna sem grundvallast af því að til séu viðeigandi viðurlög fyrir tegundir brota. 

Refsingar hafa tíðkast í gegnum aldanna rás og er aðferð sem er notuð til að fá fólk til að virða 

þau lög og reglur sem eru settar í samfélögum. Refsingar eru neyðarúrræði sem stjórnvöld geta 

gripið til svo hagsmunum almenning sé gætt, almenns réttaröryggis og viðhalda lögbundnu 

þjóðskipulagi. Auk þess svala refsingar réttlætistilfinningu almennings vegna brota á lögum.1  

 

Ýmsar kenningar, stefnur og réttlæting refsinga 

Þegar endurgjaldskenningar eru skoðaðar eru refsingar einhverskonar endurgjald, það er, þegar 

fólk gerist brotlegt við gild lög þykir réttlátt að það gjaldi fyrir með einhverjum hætti. Skiptar 

skoðanir hafa verið í gegnum tímans rás um markmið refsinga en heimspekingurinn Immanuel 

Kant sem var uppi á 18. öld taldi að endurgjald væri eina markmið refsinga. Þá eru einnig 

nytjastefnur sem eru andstæðan við endurgjaldskennningarmar, en nytjastefna tekur til 

varnaráhrifa sem refsingar kunna að hafa í för með sér, nánar tiltekið að refsingar hafi 

fælingarmátt og komi þar með í veg fyrir að fólk gerist brotlegt við lög sem hafa viðurlög. Hér 

ber að nefna að varnaráhrif eru bæði almenn sem eru gagnvart almenningi og sérstök gagnvart 

þeim sem fyrir refsingunni verður. Sérstök varnaráhrif geta falið í sér að gera brotamanninn 

óskaðlegan gagnvart samfélagi sínu með því t.d. að svipta hann frelsi, sérstök varnaráhrif geta 

þó einnig falið í sér að betra manninn, slíkt var kallað meðferðarstefna en hún leið undir lok á 

7. áratug 20. aldar. Þar með tóku við sjónarmið um að engin úrræði dugðu til að fækka brotum. 

Síðan þá hefur ein stefna verið ríkjandi í viðurlagapólitík. Sú stefna er að viðurlagakerfið eigi 

að vera skilvirkt og fyrirsjáanleiki eigi að ríkja um hvaða refsingar séu við brotum.2  

 

 
1 Alþt. 1939-1940, A-deild, þskj. 1, 152. 
2 Ragnheiður Bragadóttir, „Markmið refsinga“ (2003) 56 (1) Úlfljótur 97, 97. 



   
 

   
 

Á Íslandi gildir 69. gr. stjórnarskrár3 um beitingu refsinga en í 1. mgr. er kveðið að engum 

verði gert að sæta refsingu nema að hann hafi gerst sekur um afbrot. Afbrot er hver sú háttsemi, 

athöfn eða athafnaleysi, sem refsing liggur við samkvæmt gildandi refsiheimildum.4  

 

 

2.2 Markmið hamlandi og refsistefnu í ávana og fíkniefnamálum 

Markmið refsistefnu er að draga úr dreifingu og notkun fíkniefna sem og að gæta að velferð 

og heilsu borgara. Þegar er litið til áhersluatriða í refsistefnu má glöggt sjá að áhersla 

refsistefnunnar er að hugsa um heildina en ekki einstaklinginn. Það má sjá glöggt í dómi Hrd. 

1. mars 1974 í máli nr. 143/1973 þar sem fíkniefni eru talin „þjóðfélagsleg hætta, ekki síst 

fyrir andlegt og líkamlegt heilbrigði ungs fólks.“5 

 

2.3 Upphaf og þróun refsistefnu í fíkniefnamálum á alþjóðavettvangi 

Alþjóðlegt samstarf  

Fyrsti alþjóðlegi sáttmáli sem var gerður til að sporna við dreifingu fíkniefna var árið 1912 á 

alþjóðlegri ópíumráðstefnu í Hague.67 Þá höfðu vestræn ríki áhyggjur af miklum innflutningi 

á ópíóðaefnum frá Asíu og fól sáttmálinn í sér skuldbindingu ríkja að gera ráðstafanir til að 

koma í veg fyrir frjálst flæði fíkniefna um hinn vestræna heim. Í lok fyrri heimsstyrjaldarinnar, 

árið 1919, var Versalasamningurinn8 gerður, þar sem kynntar voru takmarkanir á framleiðslu, 

innflutningi og notkun fíkniefna. Nýtt samkomulag var svo undirritað í Genf 1925 þar sem 

hvatt var til þyngri refsingar og komið var upp fastanefnd sem safnaði skýrslum frá 

aðildarríkjum um framleiðslu og þörf á þeim efnum sem sáttmálinn tók til. Þriðja 

ópíumsamþykktin sem var samþykkt árið 1931 setti strangari reglur um læknislyf og kröfðust 

að aðildarríki skyldu áætla þörf næsta árs og var sú áætlun bindandi. Hlutverk eftirlitsnefndar 

var að hafa eftirlit með því að útflutningur og innflutningur væru í samræmi við áætlanir og ef 

skýrslur sýndu fram á annað, skyldi stöðva innflutning efna inn í viðkomandi aðildarríki.9 

 
3 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
4 „Orðskýringar“ (Ríkissaksóknari) <https://www.rikissaksoknari.is/brotatholar/ordskyringar/> skoðað 12. 
febrúar 2022. 
5 Hrd. 1. mars 1974 í máli nr. 143/1973. 
6 Samningur um ópíum/International Opium Convention (undirritaður 17. desember 1912, öðlaðist gildi sama 
dag) SÍ 25. 
7 Jónatan Þórmundsson, „Eiturlyf og afbrot“ (1972) 25 (3) Úlfljótur 207, 216. 
8 Treaty of Versailles 1919. 
9 Jónatan Þórmundsson (n. 7) 217. 



   
 

   
 

Það var svo árið 1961 á ráðstefnu Single Convention on Narcotic Drugs10 þar sem stofnaður 

var sáttmáli sem varð grunnur að núverandi fyrirkomulagi. Sáttmáli þessi lagði grunn að alhliða 

kerfisbreytingu. Aðildarríkjum bar að setja lagaákvæði sem kröfðust lyfseðla til að fá lyf afhent 

og einnig bar aðildarríkjum skylda að setja refsiákvæði vegna vörslu og kaup og sölu á þeim 

efnum sem nefnd eru í sáttmálanum.11  

Árið 1971 var haldin önnur ráðstefna þar sem heimildir sáttmálans frá 1961 voru víkkaðar og 

látnar ná yfir 100 önnur fíkniefni. Samningurinn fól í sér flokkun efna eftir eiginleika þeirra og 

urðu flokkarnir fjórir. Lyfjarisar þess tíma beittu stjórnvöld talsverðum þrýstingi vegna 

umræddra breytinga og voru nokkur lönd sem skrifuðu ekki undir strax.12 

Árið 1988 var haldin ráðstefna gegn ólöglegum innflutningi fíkniefna í kjölfar þess að neysla 

fíkniefna jókst mjög í Bandaríkjunum á áttunda áratugnum. Talið var að hagnaður af 

innflutningi fíkniefna hafi verið orðinn markaður sem nam milljörðum bandaríkjadala á ári. 

Ráðstefnan 1988 veitti stjórnvöldum víðtækari heimildir til refsinga í fíkniefnamálum og var 

ætlast til að ríkin myndu nýta þessar heimildir. Hér ber að nefna að sáttmálinn gaf þó smá 

svigrúm fyrir löndin að ákveða hvaða heimildum skyldi vera beitt vegna vörslu á 

neysluskömmtum.  

Þessar þrjár ráðstefnur á vegum Sameinuðu þjóðanna á árunum 1961, 1971 og 1988 báru þá 

yfirskrift að markmið þeirra væri að gæta heilsu og velferðar mannkyns. Þær lögðu grunninn 

að núverandi refsistefnu en hver sáttmáli gaf löndunum svigrúm til að útfæra sína eigin 

fíkniefnalöggjöf. Það hefur svo komið í hlut hvers lands að ákvarða refsingar fyrir brot á 

fíkniefnalöggjöfinni, og hefur þetta svigrúm skilað sér í miklu ósamræmi milli landa um 

hvernig tekist er á við fíkniefnalagabrot. Sum lönd beita mjög hörðum refsingum við 

smávægilegum brotum, þar á meðal löngum fangelsisdómum, jafnvel lífstíðarfangelsi fyrir 

glæpi án ofbeldis. Ber að nefna að sáttmálarnir þrír bera allir klausu sem hljóðar svo að frekar 

eigi að útvega meðferð, fræðslu og grípa til annarra ráðstafana en að sakfella og refsa. Þar með 

má draga þá ályktun að afglæpavæðing neysluskammta sé ekki í ósamræmi við núverandi 

fyrirkomulag. Það hafa Sameinuðu þjóðirnar staðfest og viðurkennt.13  

 

Breyttur tíðarandi  

 
10 15. Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. Chapter VI. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (tók 
gildi 13. desember 1964) UNTS No. 7515. 
11 Jónatan Þórmundsson (n. 7) 217. 
12 sama heimild 218. 
13 Health [e]Foundation, „Welcome to our e-learning plarform!“ (idpc) <https://idpc.healthefoundation.eu> 
skoðað 14. apríl 2022. 



   
 

   
 

Árið 2011 hafði Portúgal afglæpavætt neysluskammta sem hafði borið mikinn árangur og hafa 

nokkur lönd fylgt fordæmi Portúgals ásamt því að alþjóðleg nefnd um fíkinefnastefnur var 

stofnuð (e. The global comission on drug policy) sem gefur út árlegar skýrslur og hefur kallað 

eftir betri löggjöf og bent á skaðleg áhrif stríðsins gegn fíkniefnum (e. War on drugs).14 Árið 

2017 gáfu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization) og Sameinuðu 

þjóðirnar út sameiginlega yfirlýsingu um að lönd ættu að íhuga að afglæpavæða 

neysluskammta, því refsingar við vörslu neysluskammta leiddu til jaðarsetningar.15 

Jaðarsetning er þegar fólk er á jaðri þess að geta fengið þá aðstoð sem samfélagið býður upp á 

án þess að það hafi neikvæð áhrif. Til dæmis einstaklingur sem verður fyrir ofbeldi en sækir 

sér ekki aðstoð hjá lögreglu eða sjúkrahúsi af ótta við slæmar afleiðingar. Jaðarhópar eru hópar 

fólks sem eiga erfitt með að sækja sín réttindi vegna einhverra annmarka, til dæmis 

innflytjendur, kynlífsverkafólk, fólk með geðrænan vanda o.s.frv. Jaðarsetning hefur 

neikvæðar afleiðingar því hún myndar gjá milli heilbrigðis- og löggæslukerfisins og fólksins 

sem er jaðarsett. Veldur þetta aukinni hættu á að jaðarsett fólk fái ekki þá lífsnauðsynlegu hjálp 

sem það þarf í tæka tíð vegna vantrausts á kerfinu.16 

  

3. Samanburður á refsistefnum landa 

Evrópusambandið setti á fót Eftirlitsstofnun Evrópu um fíkniefni og fíkn (e. European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - hér eftir EMCDDA) árið 1993 en stofnunin 

sér um að fylgjast með fíkniefnamálum í Evrópusambandinu og veitir stjórnvöldum vísindaleg 

gögn um þróun í málum sem varða fíkniefni, markaði þeirra, neyslu, haldlagningu, handtökur, 

meðferðarúrræði, forvarnir, stefnur og fleira. EMCDDA er staðsett í Lissabon í Portúgal og var 

formlega stofnað árið 1993. Hlutverk EMCDDA er hvorki að semja lög né stefnur, heldur að 

útvega gögn fyrir lönd Evrópusambandsins til að þau geti samið sín lög í samræmi við þau 

vísindalegu gögn og yfirsýn sem EMCDDA veitir. Einnig geta slík gögn verið þess eðlis að 

vara lönd við þegar upp koma aðstæður sem þykir þurfa að bregðast hratt við. EMCDDA gefur 

 
14 „Mission and History“ <https://www.globalcommissionondrugs.org/about-usmission-and-history> skoðað 
20. maí 2022. 
15 Suchitra Rajagopalan, „United Nations and World Health Organization call for drug decriminalization“ 
<https://drugpolicy.org/blog/united-nations-and-world-health-organization-call-drug-decriminalization> 
skoðað 22. febrúar 2022. 
16 „Skýrsla heilbrigðisráðherra um mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum 
vímuefnaneyslu, til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum 
og samfélaginu í heild“ (Heilrigðisráðuneyti 30. ágúst 2016) Skýrsla til Alþingis 32 
<https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-
media/media/frettir2016/fykniskyrsla_30082016.pdf> skoðað 11. febrúar 2022. 



   
 

   
 

út árlegar skýrslur fyrir hvert land fyrir sig og verða þær lagðar til grundvallar í samanburði 

hér að neðan.17 Við val á löndum voru valin tvö lönd með ólíka nálgun á refsistefnu annars 

vegar Svíþjóð sem stefnir á vímuefnalaust land og svo Frakkland sem er ekki eins ákaft í sinni 

nálgun. 

 

3.1 Sænsk fíkniefnalöggjöf 

Almenn umfjöllun  

Árið 2019 var íbúafjöldi Svíþjóðar 6.2 milljón manna á aldrinum 15-64 ára og voru samtals 

100.447 brot á fíkniefnalöggjöfinni á árinu 201718. Af þeim eru 9.163 sala og dreifing fíkniefna 

og 91.284 varsla fíkniefna.19  

Aðgerðaráætlun Svíþjóðar sem samþykkt var 2016 og nær yfir tímabilið 2016-2020 felur í sér 

markmiðin að gera sænskt samfélag laust við fíkniefni, það neyti minna tóbaks og minnka 

samfélagslegt tjón sem verður af áfengisneyslu. Samhæfing sænska kerfisins kallar á samvinnu 

þingsins, lénsþings og sveitarfélaga, þar sem markmiðið er að koma í veg fyrir og berjast gegn 

fíkniefnaneyslu.20  

 

Lagaleg umfjöllun 

Svíþjóð er eitt þeirra landa sem hafa stranga refsistefnu/bannstefnu. Bæði eru varsla og neysla 

á fíkniefnum bönnuð samkvæmt lögum og viðurlög eru við báðum brotum. Viðurlögin taka 

mið af alvarleika brotsins, magni og tegund efna. Minniháttar brot varða sektum eða allt að sex 

mánaða fangelsi. Venjuleg brot varða allt að þriggja ára fangelsi og refsiramminn fyrir alvarleg 

brot eru 2-7 ára fangelsi og sérlega alvarleg brot 6-10 ár.21  

 

Meðferðarúrræði og forvarnir 

Í Svíþjóð er lögð áhersla á að meðferðarúrræði taki mið af einstaklingnum, og á það við um 

bæði inniliggjandi meðferðir og meðferðir á göngudeildum. Skiptingin á aðsókn árið 2017 er 

11.647 í inniliggjandi meðferðir og 30.655 á göngudeildir. Talið er að 4.500 manns séu í 

viðhaldsmeðferð við ópíóðafíkn.22 

 
17 „Organisation“ (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) 
<https://www.emcdda.europa.eu/about/organisation> skoðað 4. mars 2022. 
18 Narkotikastrafflag (1968:64). 
19 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, „Sweden country drug report 2019“ (EMCDDA) 5 
<https://www.emcdda.europa.eu/publications/country-drug-reports/2019/sweden_en> skoðað 12. febrúar 
2022. 
20 sama heimild 2. 
21 sama heimild 4. 
22 sama heimild 19. 



   
 

   
 

Forvarnir sænska módelsins eru margvíslegar en þær eru bæði almennar, sem miða að öllum, 

og sértækar, sem miða að áhættuhópum. Lögð er áhersla á samstarf við önnur 

forvarnarverkefni. Lögreglan heldur til og er sýnileg á stöðum sem talin eru vera áhættusvæði 

til að minnka líkur á sölu, dreifingu og neyslu. Einnig eru forvarnarverkefni sem tengjast 

foreldrum með það að markmiði að auka uppeldisfærni foreldra. Þá er virkt eftirlit með notkun 

fólks á áfengi hjá fyrirtækjum sem hafa vínveitingaleyfi og hafa slíkir staðir heimild til að 

takmarka aðgengi viðskiptavina að áfengi með því að neita fólki um að kaupa meira áfengi. 

Einnig er lagt áherslu á forvarnir innan sem utan skólatíma eins og að börn hafi aðgang að 

tómstundaaðstöðu, heilbrigðum skóla, íþróttum og öðru slíku.23 

 

Dánartíðni, skaðaminnkun og smitsjúkdómar 

Árið 2017 var dánartíðni Svía á aldrinum 15-64 ára vegna neyslu á fíkniefnum 92 dauðsföll á 

hverja milljón manna. Þá eru þrír af hverjum fjórum karlkyns. Krufning og blóðsýni hafa sýnt 

að í flestum tilfellum voru ópíóðar og önnur fíkniefni í blóði þeirra sem látast. 24 

Skaðaminnkandi úrræði hafa verið sett á fót í samræmi við markmiðin í aðgerðaráætlun sem 

gildir frá 2016-2020. Markmiðið er að minnka þann skaða sem hlýst af notkun fíkniefna, stera, 

tóbaks og áfengis. Þá hefur verið talsverð aukning á nálaskiptaþjónustu frá árinu 2014 til 2017 

en nálar eru aðeins aðgengilegar gegn lyfseðlum í landinu. Þá var gerð breyting árið 2018 á 

reglugerðum sem varða Naloxone sem eykur aðgengi viðbragðsaðila að efninu, en efnið kemur 

í veg fyrir dauðsföll vegna ofskömmtun á ópíóðum.25  

Smitsjúkdómar sem smitast í gegnum neyslu á vímuefnum í æð eins og HIV og lifrarbólga C 

hafa verið stöðugir og greinast um það bil 2.000 manns árlega með lifrarbólgu C og 10 af 

hverjum 20 nýjum tilfellum af HIV má rekja til fíkniefnaneyslu.26 

 

Fangelsi  

Talið er að þrír af hverjum fjórum einstaklingum sem afplánar dóm í Svíþjóð sé haldinn 

áfengis- eða vímuefnafíkn. Í fangelsum er boðið upp á alla þá heilbrigðisþjónustu sambærilega 

þjónustu og er utan fangelsis. Boðið er upp á meðferðir við fíkn í fangelsum en þær eru miðaðar 

við algjört bindindi. Einnig er boðið upp á viðhaldsmeðferðir við ópíóðafíkn að undangenginni 

 
23 sama heimild 15. 
24 sama heimild 12. 
25 sama heimild 17. 
26 sama heimild 11. 



   
 

   
 

læknisskoðun. Reglubundið eftirlit er með fólki í afplánun og teknar eru reglulegar skimanir 

fyrir fíkniefnaneyslu og er ein af hverjum 10 jákvæð.27  

 

Samanburður við Evrópu  

Svíþjóð hefur mjög lágt hlutfall fólks sem hefur notað vímuefni á ævinni en á sama tíma trónir 

þjóðin á toppnum með 92 dauðsföll á hverja milljón manns í dánartíðni fólks vegna 

ofskömmtunar eða dauðsfalla sem má rekja beint til neyslu fíkniefna. Meðaldánartíðni Evrópu 

er í kringum 22 á hverja milljón manns og því ljóst að sænski hópurinn sem neytir vímuefna, 

þótt hann sé smár, er verulega jaðarsettur og í mikilli lífshættu.28  

 

3.2 Frönsk fíkniefnalöggjöf 

Almenn umfjöllun 

Í Frakklandi búa tæplega 42 milljón manns á aldrinum 15-64 ára og árið 2017 voru 223.509 

brot á fíkniefnalögunum. Þar af voru 199.024 brot sem varða vörslu fíkniefna og 10.630 brot 

tengd sölu og dreifingu fíkniefna.29  

 

Lagaleg umfjöllun  

Í Frakklandi er neysla og varsla bönnuð samkvæmt lögum30 og lögin gera ekki greinarmun á 

milli vörslu til eigin nota eða til sölu og dreifingar. Það kemur í hlut saksóknara að sækja málið 

til saka og metur hann, með tilliti til magns, hvort hann sæki til saka fyrir eigin afnot eða til 

sölu og dreifingar. Viðurlög vegna vörslu til eigin nota eru allt að árs fangelsi og sekt en þar á 

eru þó einhverjar undantekningar til mildunar. Sem dæmi um slíkar undantekningar má nefna 

að þegar um er að ræða ungmenni, þá er lögð áhersla á forvarnarfræðslu.31 Viðurlög við sölu 

og dreifingu fíkniefna eru allt að fimm ára fangelsi og séu skipulagðir hópar teknir geta þeir átt 

von á allt að 10 ára fangelsisdómi og 7.5 milljón evra sekt. 32 

 

Dánartíðni, skaðaminnkun og smitsjúkdómar 

 
27 sama heimild 22. 
28 sama heimild 28. 
29 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, „France country drug report 2019“ (EMCDDA) 6 
<https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11335/france-cdr-2019_0.pdf> skoðað 9. mars 
2022. 
30 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 1193 – 714. mál, greinargerð kafli 3.2.4. 
31 sama heimild, greinargerð kafli 3.2.4. 
32 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, „France country drug report 2019“ (n. 29) 5. 



   
 

   
 

Dánartíðni vegna ofskömmtunar eða lyfjaeitrana í Frakklandi er sjö á hverja milljón manns 

árið 2015, en gert er ráð fyrir að dánartíðnin gæti verið hærri vegna mistaka í flokkun á orsökum 

dauðsfalla.33 Hlutföll kynja er í samræmi við neyslu en 78% dauðsfalla eru karlkyns og 22% 

eru kvenkyns. Vekur það athygli að aldursdreifing dauðsfalla er svipuð og meðaltal 

Evrópusambandsins, fyrir utan í hópi 65 ára og eldri en þar er tíðni dauðsfalla talsvert hærri. 34 

Forvarnir eru að mestu unnar í gegnum skólana og eru sett á stofn átök sérsniðin að þeim hópum 

sem ætlað er að ná til. Þá fá áhættuhópar annars konar forvarnir en þeir sem eru ekki í áhættu, 

og reynt er að sníða forvarnirnar í samræmi við þær þarfir sem eru í hverju samfélagi fyrir sig.35 

Frakkland hefur tileinkað sér skaðaminnkunarúrræði og kom það í kjölfar breytinga á lögum 

um heilbrigðisþjónustu 2016. Í dag er boðið upp á nálaskiptaþjónustu, dreifingu getnaðarvarna 

og fræðslu um öruggari fíkniefnanotkun. Einnig hefur aðgengi að Naloxone nefúða verið bætt, 

átök gerð í skimunum fyrir HIV og lifrarbólgu B og C og boðið upp á fríar skimanir fyrir öðrum 

kynsjúkdómum. Aðgerðaráætlun Frakklands fyrir árin 2018-2022 setur fram þau markmið að 

auka þjónustu, gera hana skilvirkari og halda betur utan um fólk sem notar fíkniefni og einnig 

koma upp fleiri öruggum neyslurýmum. Markmiðið er að koma í veg fyrir ótímabær dauðsföll 

af völdum fíkniefnaneyslu.36 

 

Fangelsi og rannsóknir 

Aðgerðaráætlun fyrir 2018-2022 tekur einnig til stöðu fólks með fíknivanda sem statt er í 

fangelsi. Staða fanga í Frakklandi er slæm og eru þeir með hærri tíðni fíkniefnatengdra 

sjúkdóma en almenningur, og þess vegna er einnig skimað fyrir HIV og lifrarbólgu í fangelsum. 

Í aðgerðaráætluninni er sömuleiðis minnst á að taka skuli upp heilsumat á föngum við komu 

þeirra til afplánunar, en með því væri hægt að bregðast fyrr við þeim aðkallandi heilsubrest 

sem er fyrir hendi.37  

Í aðgerðaráætlun fyrir 2018-2022 er gert ráð fyrir að menntamálaráðuneyti (e. Ministry of 

National Education, Higher Education and Research (MENESR)) setji landsstefnu varðandi 

rannsóknir og úrvinnslu gagna sem viðkoma taugavísindum, almennri heilsu og öðrum 

vísindalegum rannsóknum sem unnar eru af stofnunum þar í landi. Stefnan er sett á að rannsaka 

 
33 sama heimild 14. 
34 sama heimild 15. 
35 sama heimild 16. 
36 sama heimild 18. 
37 sama heimild 23. 



   
 

   
 

fimm þætti, en þeir eru fíkniefnaneysla, forvarnir, skaðaminnkandi ráðstafanir og meðferðir, 

refsimál og minnkun á framboði efna.38 

 

Meðferðir og forvarnir 

Meðferðarúrræði eru tvenns konar, annars vegar inniliggjandi meðferðir og hins vegar 

göngudeildir og meðferðarúrræði sem krefjast ekki innlagnar. Árið 2017 voru 270.000 manns 

skráðir í meðferðir sem teljast til göngudeilda eða ekki inniliggjandi meðferða. Það sama ár 

voru 1.500 manns skráðir í inniliggjandi meðferðir. Meðferðarúrræðin eru að mestu 

fjármögnuð í gegnum félagsmálakerfið. Hið hefðbundna meðferðarprógramm er þriggja fasa, 

þar sem fyrsti fasi er afeitrun og ráðgjöf, annar fasi er húsnæði og þjónusta og þriðj fasi snýr 

svo að rannsóknum, þjálfun og samhæfingu milli landshluta.39 

 

Samanburður við Evrópu 

Þrátt fyrir bannstefnu/hamlandi stefnu er neysla kannabisefna mest í Frakklandi af öllu 

Evrópusambandinu á meðal 15-34 ára og situr í 4. sæti varðandi mestu neyslu á kókaíni á meðal 

15-34 ára. Dánartíðni fíkniefnaneytenda í Frakklands er 7 á hverja milljón manna og er það 

lágt í samanburði við meðaltal Evrópu, 22 á hverja milljón manna.  

 

3.3 GAGNRÝNI Á REFSISTEFNU 

Út um allan heim hafa afleiðingar fíkniefnastríðsins (e. „War on Drugs“) komið í ljós. Margir 

hafa verið neyddir í vinnu við framleiðslu og ræktun efna og burðardýr hafa fengið langa 

fangelsisdóma og eytt löngum hluta ævinnar í fangelsi. Af gögnum úr skýrslu EMCDDA 2014 

eru skráð 1.4 milljón fíkniefnabrot í Evrópu en 82 % þeirra eru vörslubrot, þar með talið einn 

stærsti brotaflokkur heimsins. Hin földu áhrif þess að vera á sakaskrá hafa verið rannsökuð og 

sýnt fram á víðtækar neikvæðar afleiðingar; til dæmis færri tækifæri á atvinnumarkaði, minni 

líkur á að geta leigt eða eignast húsnæði og félagsleg útilokun. Í Bretlandi voru niðurstöður úr 

rannsókn þær að þeir sem fara á sakaskrá vegna brota tengdum kannabisefnum hafa 19%  lakari 

lífsinnkomu, gögnin sýndu líka fram á að auknar líkur voru á að þeir sem höfðu komist í kast 

við réttarkerfið myndu gera það aftur.40 

 
38 sama heimild 25. 
39 sama heimild 20. 
40 „Advancing drug policy reform. A new approach to decriminalization“ (Global Comission on Drug Policy 
2016) 17 <http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/11/GCDP-Report-2016-
ENGLISH.pdf> skoðað 9. apríl 2022. 



   
 

   
 

Í sumum löndum hafa fordómar og afmennskun fólks sem neytir vímuefna orðið til að refsingar 

hafa verið þyngdar í allt að dauðarefsingu sem er umfram það sem gæti talist eðlilegt. Ýmsir 

leiðtogar hafa stigið fram og talið þjóðinni trú um að með valdi og hörku sé hægt að útrýma 

glæpum sem tengjast fíkniefnaneyslu sem hefur alið af sér sterk viðbrögð skipulagðra 

glæpahringja.41 

4. Afglæpavæðing neysluskammta 

Í þessum kafla verður farið yfir nokkur hugtök sem tengjast umfjöllun um fíkniefni og svo farið 

yfir markmið afglæpavæðingu neysluskammta. Farið verður yfir útfærslur afglæpavæðingar í 

Tékklandi og Portúgal. Þá verður sérstaklega litið á Portúgal sem er leiðandi í afglæpavæðingu 

fíkniefna, farið verður yfir bæði hvers konar breytingar voru gerðar við afglæpavæðingu og 

hvaða árangur þær breytingar hafa skilað. 

 

4.1 Markmið afglæpavæðingar 

Markmið afglæpavæðingar neysluskammta er að afnema refsingar og draga úr fordómum og 

jaðaretningu fólks sem notar fíkniefni. Eftir afnám refsinga geta stjórnvöld beint fólki í 

viðeigandi heilbrigðisúrræði til að takast á við vandann. Afglæpavæðing neysluskammta 

minnkar fordóma og eykur aðgengi fólks sem notar fíkniefni að nauðsynlegri 

heilbrigðisþjónustu, með því að draga úr ótta fólks við að vera refsað fyrir að vera með fíkniefni 

eða vera undir áhrifum þeirra.42 Með því að afglæpavæða er verið að fjarlægja hindrun sem 

stendur milli fólksins og heilbrigðiskerfanna sem getur haft þær afleiðingar í för með sér að 

dregið verður úr dreifingu smitsjúkdóma og fækka ótímabærum dauðsföllum. Markmiðið er í 

sjálfu sér ekki að draga úr framboði eða eftirspurn á fíkniefnum. Á Íslandi árið 2017 voru 1.631 

af 2.185 eða 74% brota á fíkniefnalöggjöfinni varsla á fíkniefnum.43 Rökin með 

afglæpavæðingu eru þau að sá tími og kostnaður sem það kostar samfélagið að reka mál og 

fullnusta refsinga gæti betur verið varið í eflingu heilbrigðisþjónustu í stað refsinga í formi 

afplánunar. Afglæpavæðing myndi í raun flytja málaflokk fólks með fíknivanda úr löggæslu- 

og dómskerfinu yfir í heilbrigðiskerfið. Til að setja þetta í samhengi er samfélagslegur 

kostnaður á Íslandi vegna glæpa áætlaður á bilinu 9.1 til 11.1 milljarður króna á ári vegna 

 
41 „Time to end prohibition“ (Global Comission on Drug Policy 2021) 7 
<https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-
content/uploads/2021/12/Time_to_end_prohibition_EN_2021_report.pdf> skoðað 6. apríl 2022. 
42 International Drug Policy Consortium, „IDPC drug policy guide. 3rd edition“ (IDCP) 65 
<http://fileserver.idpc.net/library/IDPC-drug-policy-guide_3-edition_FINAL.pdf> skoðað 7. mars 2022. 
43 „Afbrotatölfræði 2017, 1. janúar - 31. desember 2017“ (Ríkislögreglustjóri) 10 <https://dev.logreglan.is/wp-
content/uploads/2018/09/Afbrotat%C3%B6lfr%C3%A6%C3%B0i-2017-sept.-2018.pdf> skoðað 4. apríl 2022. 



   
 

   
 

einstaklinga sem fá refsidóma og er áætlað að heildarkostnaður vegna afbrota sem lögregla á 

afskipti af sé í kringum 38 til 44 milljarðar á ári. Svo er kostnaður á hvern fanga í afplánun á 

bilinu 17.6 til 21.5 milljónir á ári.44 Þá gerðu efnahagsráðgjafar Bandaríkjaforseta rannsókn um 

hvernig mætti draga úr endurkomu fanga og í henni kom fram að „algengasta fækkun 

endurkomu í fangelsi var hjá þeim hópi sem fékk meðferð vegna fíkni- eða geðræns vanda“. 

Fækkunin nam 21% og skiluðu fjárfestingar heildarávöxtun á bilinu 47-427% 45 

Afglæpavæðing er ólík lögleiðingu að því leyti að lögleiðing felur í sér að sala og dreifing, 

varsla og neysla fíkniefna yrði lögleg og gætu stjórnvöld þá búið til lagaramma utan um slík 

viðskipti líkt og gert með áfengi hér á landi.46 Fjallað verður betur um lögleiðingu í kafla 5.  

4.2 Skilgreining nokkurra hugtaka 

Neysluskammtur 

Ein helsta fyrirstaða afglæpavæðingar á neysluskammti á Íslandi er vegna skilgreiningar á 

hugtakinu neysluskammtur, sem er þá skammturinn sem telst til eigin nota. Svo virðist vera að 

hugtakið sé óskilgreint hvað varðar magn af efnum sem geta talist til neysluskammts. Helstu 

rök þeirra sem eru gegn afglæpavæðingu á neysluskömmtum byggjast á því að hugtakið um 

neysluskammt hafi ekki verið útfært nægilega vel í frumvörpum, né séu til gögn til að styðjast 

við um hvað einn neysluskammtur sé, sem leiðir því af sér óskýrleika sem grefur undan 

refsiheimild. Þá nýlega var stofnaður starfshópur á vegum heilbrigðisráðuneytisins sem hefur 

það hlutverk að skilgreina hvað geti talist neysluskammtur og dagsskammtur.47 Þó lýkur 

lögregla þeim málum sem teljast smávægileg varsla á fíkniefnum til einkaneyslu með sekt sbr. 

1. mgr. 2. gr. lög um ávana og fíkniefni nr. 65/1974 með sektarboði með heimild í RS 3/2021. 

Því mætti spyrja hvort neysluskammtur hafi ekki verið skilgreindur í framkvæmd undanfarin 

ár.  

 

Skaðaminnkun 

Skaðaminnkun vísar til þeirra stefna, verkefna og verklags sem miða að því að draga úr 

heilsufarslegum, félagslegum og efnahagslegum afleiðingum notkunar vímuefna. Þessi leið 

felur ekki í sér að draga úr vímuefnanotkun beinlínis, því eins og nafnið gefur til kynna er 

 
44 „Skýrsla stýrihóps um málefni fanga“ (Félagsmálaráðuneytið 2021) 4 
<https://www.stjornarradid.is/library/04-
Raduneytin/Felagsmalaraduneytid/Sk%C3%BDrsla%20st%C3%BDrih%C3%B3ps%20um%20ma%CC%81lefni%20
fanga-heildarsky%CC%81rsla.X.pdf> skoðað 5. apríl 2022. 
45 sama heimild 34. 
46 International Drug Policy Consortium (n. 42) 65. 
47 Heilbrigðisráðuneytið, „Starfshópur um afglæpavæðingu neysluskammta“ (Stjórnarráð Íslands, 22. febrúar 
2022) <https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/nanar-um-nefnd/?itemid=bfa756ce-94ac-11ec-8146-
005056bcf582> skoðað 25. mars 2022. 



   
 

   
 

áherslan lögð á að fyrirbyggja og minnka skaða. Það má því færa rök fyrir því að hún gagnist 

ekki einungis fólki sem notar vímuefni, heldur einnig fjölskyldum þeirra og nærsamfélagi, sem 

og samfélaginu í heild.48 Skaðaminnkun hefur þannig mjög sterka skírskotun til lýðheilsu og 

mannréttinda. Fólk sem notar vímuefni fyrirgerir ekki mannréttindum sínum, þ.e. rétti sínum 

til bestu mögulegu heilsu miðað við aðstæður, félagslegrar þjónustu, vinnu, ávinnings af 

vísindalegum framförum, frelsi frá handahófskenndri gæslu og frelsi frá grimmri, 

ómannúðlegri og niðurlægjandi meðferð.  

Hugmyndafræði skaðaminnkunar leggst gegn því að fólk sem notar vímuefni stafi óþægindi 

eða ógn af vímuefnaeftirliti og forvörnum, ásamt því að styðja viðbrögð við vímuefnanotkun 

sem virða og standa vörð um grundvallarmannréttindi.  

Skaðaminnkun er viðbót við bæði meðferðarframboð í samfélagi og leiðir sem fyrirbyggja eða 

minnka heildarnotkun vímuefna. Skaðaminnkun er byggð á þeirri viðurkenningu að þrátt fyrir 

hinar öfgafyllstu leiðir til að sporna við áframhaldandi notkun vímuefna, eða upphaf notkunar, 

heldur fjöldi fólks áfram að nota vímuefni. Þess ber að geta að aðgengi að gagnreyndri meðferð 

er mikilvægt fyrir fólk með vímuefnavanda, en skaðaminnkun viðurkennir einnig að hluti fólks 

sem notar vímuefni annað hvort vill ekki eða er ófært um að hætta notkun á tilteknum tíma. 

Þess vegna er til staðar þörf fyrir aðra valkosti fyrir fólk sem notar vímuefni, sem hjálpa þeim 

að lágmarka áhættu og skaða af áframhaldandi notkun. Því er nauðsynlegt að upplýsingar um 

skaðaminnkun, skaðaminnkandi þjónustu og önnur inngrip séu til staðar. 49 

 

Skaðaminnkunarúrræði á Íslandi árið 2015 

Formleg skaðaminnkunarúrræði sem eru til staðar hér á landi:  

• Nálaskiptiþjónusta og færanleg heilbrigðisþjónusta Frú Ragnheiðar, Konukot  

• Úrræði/þjónusta sem leiða til skaðaminnkunar: 28  

• Viðhaldsmeðferð hjá SÁÁ, gistiskýli rekið af Reykjavíkurborg.  

• Búsetuúrræði fyrir einstaklinga í virkri neyslu rekin af Reykjavíkurborg.  

• Skaðaminnkunarinnlögn (hvíldarinnlagnir á Sjúkrahúsinu Vogi og móttökudeild 

fíknimeðferðar Landspítala).  

• Vettvangs- og ráðgjafarteymi á vegum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar (fyrir 

utangarðsfólk).50 

 
48 „Skýrsla heilbrigðisráðherra um mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum 
vímuefnaneyslu, til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum 
og samfélaginu í heild“ (n. 16) 16. 
49 sama heimild 14. 
50 sama heimild 15. 



   
 

   
 

 

4.3 Hvaða lönd hafa afglæpavætt neysluskammta 

Um það bil 40 lönd hafa innleitt einhvers konar afglæpavæðingu.51 Þó ekki öll með sama hætti 

og verður því fjallað um mismunandi afbrigði og aðferðir afglæpavæðingar hér að neðan.  

 

4.4 Mismunandi tegundir afglæpavæðingar, De Facto og De Jure. 

Við afglæpavæðingu á vörslu á fíkniefnum eru til margvíslegar útfærslur líkt og í refsistefnu. 

Hér verður fjallað um tvær leiðir til afglæpavæðingar, farið verður yfir kosti og galla hverrar 

útfærslu og að lokum dregin ályktun um hver þeirra hentar íslenskri lögsögu og færð verða rök 

fyrir því.  

De Facto – Þegar slíkri aðferð er beitt við afglæpavæðingu er varsla enn ólögleg en fólk sem 

gerist brotlegt við lögin er ekki beitt refsingum.52 Það getur verið talsvert auðveldara að notast 

við De Facto afglæpavæðingu en hún felur í sér minniháttar breytingar, á sama tíma er líka 

auðveldara að falla frá afglæpavæðingu þegar til dæmis stjórnarskipti eiga sér stað í pólítík.53  

Nokkur dæmi um De Facto útfærslur 

Í sumum ríkjum Bandaríkjanna er varsla efna ólögleg en lög eða reglugerðir veita heimildir til 

að beita öðrum viðurlögum en fangelsi. Lögreglan getur handtekið fólk með fíkniefni til 

einkaneyslu en getur ekki ákveðið hvers eðlis brotið er, þá hvort um vörslu fíkniefna sé að 

ræða, eða til einkaneyslu eða annars. Dómstólar taka svo ákvörðun um hvers eðlis brotið er og 

hafa heimildir til að senda fólk í skyldumeðferðir. Viðurlög geta verið skyldumeðferð, 

samfélagsþjónusta, haldlagning, viðvörun og/eða sekt. 54 

Í Hollandi er varsla ólögleg en lögregla og saksóknari hafa fengið fyrirmæli að grípa ekki inn 

í slík mál nema þau telji nauðsyn til. Lögregla hefur ekki heimild til að handtaka fólk með 

fíkniefni sem talin eru til einkaneyslu, þá taka dómstólar málin ekki til efnislegar umfjöllunar 

nema að um grunur um sölu og dreifingu sé að ræða. Viðurlög eru haldlagning.55 

 
51 International Drug Policy Consortium (n. 42) 65. 
52 sama heimild 144. 
53 sama heimild 65. 
54 „Comparing models of drug decriminalisation. An e-tool by IDPC“ <http://decrim.idpc.net/> skoðað 9. apríl 
2022. 
55 sama heimild. 



   
 

   
 

Í Seattleríki í Bandaríkjunum er varsla ólögleg en reglugerðir gefa lögreglu heimildir til að 

ákvarða hvers eðlis brotið er og ákveða refsiaðgerð eða vísa málinu til sérstakrar skoðunar á 

lögreglustöðinni. Þá taka dómstólar ekki málin til efnislegrar umfjöllunar. Viðurlög eru 

haldlagning, viðvörun, sektir, vísun í meðferð eða önnur viðurlög. 56 

De Jure – Er þegar viðurlög við ákveðnum brotum hafa verið afnumin með breytingu á löggjöf. 
57  Þessi aðferð getur tekið talsverðan tíma þar sem hún felur í sér miklar breytingar eða brottfall 

laga sem hafa verið sett. Slíkt kallar á pólitíska samstöðu sem virðist vera erfitt.  

Nokkur dæmi um De Jure útfærslur 

Í Úrugvæ er varsla og neysla á fíkniefnum ekki refsiverð samkvæmt lögum. Lögin gera 

greinarmun milli einkaneyslu og fyrirætlaðrar sölu og dreifingu á fíkniefnum. Lögreglan hefur 

því engar valdheimildir til að handtaka fólk þegar enginn grunur er um fyrirætlaða sölu eða 

dreifingu fíkniefna. Þar með fara mál ekki fyrir dóm enda ekkert brot þegar um ræðir vörslu 

eða neyslu. Lögregla hefur samt sem áður heimild til að haldleggja efnin þótt þau séu talin til 

einkaneyslu þrátt fyrir að það sé ekki refsing fyrir vörslu.58  

Á Spáni er varsla ekki talin glæpur en telst stjórnsýslulagabrot og kemur það í hlut lögreglu að 

ákveða hvers eðlis brotið er, ef brot er talið vörslubrot geta þeir beitt viðurlögum á staðnum, ef 

ekki er því vísað til refsivörslukerfisins. Heimildir til viðurlaga eru haldlagning efna, viðvaranir 

og sektarboð. Málin eru almennt ekki lögð fyrir dómstóla.59 

Í Portúgal og Tékklandi er varsla ekki talinn glæpur heldur stjórnsýslulagabrot þar sem lögregla 

getur vísað þeim sem gerast brotlegir til viðeigandi nefndar. Nefndin tekur svo ákvarðanir um 

viðurlög eða aðgerðir sem henta best viðkomandi. Heimildir ná til haldlagningar, viðvarana, 

sekta, vísun í meðferðarúrræði o.fl.60 Fjallað ítarlega verður um Portúgal og Tékkland í kafla 

4.5. 

Í Þýskalandi, Perú og Eistlandi er varsla ekki talinn glæpur heldur stjórnsýslulagabrot þar sem 

lögregla getur handtekið fólk með fíkniefni í sinni vörslu en hefur ekki heimild til að ákveða 

hvers eðlis brotið er. Málinu er svo vísað til ríkissaksóknara eða dómstóla sem taka efnislega 

 
56 sama heimild. 
57 International Drug Policy Consortium (n. 42) 144. 
58 „Comparing models of drug decriminalisation. An e-tool by IDPC“ (n. 54). 
59 sama heimild. 
60 sama heimild. 



   
 

   
 

afstöðu til þess hvort að magn teljist innan þeirra marka sem teljast lögleg. Viðurlög geta verið 

haldlagning, viðvaranir, sektir, vísun í meðferð eða til annarra stofnana. 61 

 

4.5 Árangur afglæpavæðingar 

Hér í þessum kafla verður farið yfir þann árangur sem náðst hefur með afglæpavæðingu 

neysluskammta. Einnig verður farið yfir þær aðgerðir stjórnvalda sem unnar voru samhliða 

afglæpavæðingu neysluskammta svo skilja megi betur hvernig árangur þeirra næst. Notast 

verður við skýrslur frá eftirlitsstofnun Evrópu um fíkniefni og fíkn (EMCDDA) frá því fyrir 

og svo eftir afglæpavæðingu neysluskammta.   

 

Portúgal  

Til að auka skilning á því hvernig Portúgal hefur náð árangri verða bornar saman tvær skýrslur 

frá EMCDDA. Sú fyrri er frá árinu 2000 sem er þá fyrir gildistöku afglæpavæðingar 

neysluskammta en aðdragandi og undirbúningur fyrir þær lagalegu og stefnubreytingar voru 

hafnar. Sú seinni er frá árinu 2019, þegar 18 ár eru liðin frá gildistöku breytinga.  

 

Skýrsla frá 2000  

Almenn umfjöllun  

Árið 1999 og 2000 voru mikilvæg í þróun og framkvæmd landsstefnu í málaflokknum sem 

leiddi síðar til afglæpavæðingar neysluskammta, eftirlitsstofnun um fíkniefni og fíkn I.D.P.T. 

(p. Instituto Portugues da Droga e da Toxicodependenca) var stofnuð sem hafði það hlutverk 

að fylgjast með, veita gögn, forvarnir og samhæfa nýja þjónustur sem myndu koma í kjölfar 

afglæpavæðingar.62 Í kjölfar gildistöku landsstefnu urðu stórar kerfisbreytingar og snéru þær 

að gæðum á þjónustu við fólk með fíknivanda og mannréttindum þeirra sem borgara Portúgals. 

Stofnað var heilt kerfi sem hefur það markmið að draga úr skaðlegum áhrifum fíknar, fíkniefna 

og fíknihegðunar. Efsta stofnun í því kerfi er Samhæfingarnefnd um landsstefnu í baráttu gegn 

fíkniefnum og fíkn (e. Coordination Board of the National Strategy for the Fight agains Drugs 

and Drug Addiction (presided by the Prime Minister)) og til ráðgjafar við þá stofnun er 

Stjórnarnefnd um fíkniefni og fíkn (e. National Board for Drugs and Drug Addiction 

(consultive board of the Prime Minister)). Þá gegnir ráðuneytisstjóri formennsku í 

 
61 sama heimild. 
62 Instituto Portugues da Droga e da Toxicodependencia, „Annual report on the drug phenomena 2000“ 
(EMCDDA nóvember 2000) 7 
<https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/148/NR2000Portugal_65264.PDF> skoðað 21. 
mars 2022. 



   
 

   
 

ráðherranefnd sem ber ábyrgð á fíkniefnastefnu landsins (e. Secretary of State for the 

Presidency of the Council of Ministers (member of the government with the responsibility of 

the Drug Policy)) og síðast er það eftirlitsstofnun um fíkniefni og fíkn sem sér um framkvæmd 

og samhæfingu á landstefnu í málum sem varða fíkniefni og fíkn (e. IPDT, executive body for 

the coordination of the National Strategy for the Fight against Drugs).63 

 

Lagaleg umfjöllun  

Til að stofna nýtt kerfi í kringum fíkniefnavarnir og breyta kerfinu urðu nokkrar mikilvægar 

lagabreytingar og setning nýrra laga árið 2000.  

• Lög nr. 88/2000 sett þann 8. maí – um samhæfingarráð landsáætlunar.  

• Lög nr. 89/2000 sett þann 8. maí – um landsráð um fíkniefni.  

• Lög nr. 90/2000 sett þann 8. maí – breyting á starfsemi IPDT.  

• Síðar var samþykkt ályktun ráðherranefndar nr. 109/2000 sem var skipun um að IPDT 

veitti og kynnti fyrir ríkisstjórn landsaðgerðaráætlun sem gilti til ársins 2004.  

• Lög nr. 214/2000, þar sem 4-MTA var bætt inn á lista yfir ólögleg efni í lögum um 

fíkniefni nr. 15/93. 

•  Lög nr. 30/2000 sett 29. nóvember, afglæpavæðing neysluskammta, en reglugerð sem 

gerði skil á magni sem getur talist til einkaneyslu kom ekki fyrr en árið 2001.64  

Lögin settu líka upp kerfið sem kom í stað viðurlaga, en kerfið er tilvísunarkerfi þar sem fólk 

sem tekið er með efni sem rúmast innan þeirra marka sem voru skilgreind í reglugerð var vísað 

til nefndar (p. Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência) sem er skipuð 

félagsráðgjafa, lögfræðingi og lækni sem hafa það markmið að vega og meta þörf viðkomandi 

til meðferðar. Heimildir nefndarinnar til refsinga eru margskonar en markmið nefndarinnar er 

í eðli sínu ekki að refsa heldur að finna viðeigandi aðstoð eða aðgerð sem er líklegust til að 

aðstoða viðkomandi við að láta af fíkn sinni.65 

 

Árið 1999 var 4.561 einstaklingur leiddur fyrir dóm, sem var 16% lækkun frá fyrri árum. Þessi 

lækkun fólst mest í því að færri einstaklingar voru færðir fyrir dóm sem notendur (eða um 41% 

lækkun). Árið 1999 voru 65% mála tengd sölu, 33% tengd notkun, og 2% tengd sölu og 

notkun.66 Það var einnig 38% lækkun á sakfellingum árið 1999, þar sem aftur var mest vegna 

 
63 sama heimild 9. 
64 sama heimild 10. 
65 International Drug Policy Consortium (n. 42) 66. 
66 Instituto Portugues da Droga e da Toxicodependencia (n. 62) 31. 



   
 

   
 

lækkunar á sakfellingum vegna notkunar. 57% sakfellinga voru vegna sölu, 37% vegna 

notkunar, og 6% vegna sölu og notkunar.67 Refsingarnar tengdar þessum sakfellingum voru 

mest óskilorðsbundinn dómur (e. effective imprisonment) í 40% tilfella, sekt í 31% tilfella og 

skilorðsbundinn dómur (e. suspended imprisonment) í 23% tilfella. Í tilfellum sölu var 

óskilorðsbundinn dómur oftast dæmdur eða í 62% tilfella, í sakfellingum vegna notkunar var 

sekt dæmd í 79% tilfella og í tilfellum sölu og notkunar var dæmdur skilorðsbundinn dómur í 

46% tilfella.68 

 

Árið 1999 voru 13.020 meintir afbrotamenn sem var 14% aukning frá árinu áður. Af þessum 

einstaklingum var 61% áætlaðir notendur, 25% seljendur og notendur, og 14% meintir 

seljendur. Langflestir þessara einstaklinga voru með eina tegund fíkniefnis á sér, og var 

hlutfallið hæst í flokki áætlaðra notenda. Tæpur helmingur meintra seljenda var með meira en 

eitt efni á sér.69 

Aðgerðir árið 1999 sem fólu í sér framkvæmd landsstefnunnar fólust í því að minnka biðlista í 

meðferðir, auka fjármagn sem sett var í heilbrigðisþjónustu, bæði í einkageira og ríkisrekstri, 

fjölga viðhaldsmeðferðaúrræðum við ópíóðum, fjölga úrræðum sem bjóða upp á 

nálaskiptiþjónustu og annarra lágþröskuldaúrræða. Að auka skimanir við smitsjúkdómum og 

auka samstarf við alþjóðlegar stofnanir varðandi upplýsingar og gögn sem snúa að betrun fólks 

með fíknivanda.70 

 

Dánartíðni, skaðaminnkun og smitsjúkdómar 

Fíkniefnatengd dauðsföll jukust um 9.5% milli áranna sem skýrslan tekur til, og létust 369 

einstaklingar árið 1999 í tengslum við fíkniefnanotkun.71 Langstærstur hluti þessara dauðsfalla 

var vegna ópíóða, eða um 95%. Þá ber að geta að einungis 29% af þessum dauðsföllum voru 

eingöngu vegna ópíóðanotkunar, en 66% voru tengd öðrum efnum (50% kókaín og/eða áfengi). 

HIV-tengd dauðsföll meðal fíkniefnanotenda voru 1.722.72 

Niðurstöður úr nálaskiptaþjónustu sem boðið hafði verið upp á sýndu lækkun frá 1998, frá 

3.049.305 einingum niður í 2.993.703 einingar árið 1999.73  

 
67 sama heimild. 
68 sama heimild. 
69 sama heimild 29. 
70 sama heimild 11. 
71 sama heimild 27. 
72 sama heimild 28. 
73 sama heimild 22. 



   
 

   
 

Síðustu ár fyrir gerð þessarar skýrslu hafði fjöldi fíkniefnanotenda sem greindist HIV jákvæður 

lækkað. Það hafði verið tilhneigingin að fíkniefnatengd tilfelli af HIV hefðu verið hærri en þau 

sem ekki voru tengd fíkniefnum, en efast má um hvort það hafi tengst auknu eftirliti og meira 

utanumhaldi um þann hóp einstaklinga. Árið 1999 voru 373 fíkniefnanotendur HIV jákvæðir 

og voru heildarfjöldi HIV smitaðra í samfélaginu 621.74 

 

Meðferðarúrræði og forvarnir 

Árið 1999 foru 27.750 virkir skjólstæðingar í meðferðarúrræðum Fíkniefnavarna- og 

meðferðarþjónusta Portúgals (SPTT), og var það 11.8% aukning frá fyrri árum.75 Af þessum 

27.750 einstaklingum í SPTT voru 78%, eða 21.645 einstaklingar, í bindindismeðferð (e. drug 

free programmes) og 22%, eða 6.105, í ópíóðaviðhaldsmeðferður bæði í meþadonestofum og 

í LAAM (Levo-Alpha Acetyl Methadol) meðferðum.76  

 

Viðbótargögn um Portúgal 

Frá árinu 2002 til 2009 tók nefndin í kringum 6.000 manns í viðtöl, sem leiddi til þess að í 

flestum tilfellum, eða 68% þeirra, var ekkert gert þar sem þeir einstaklingar voru ekki taldir 

háðir fíkniefnum. Í 14% tilfella var tekið til refsinga en 10% af þeim voru leyfissviptingar og 

4% voru sektir. Í 15% tilfella var komist að samkomulagi um að máli yrði frestað og 

viðkomandi færi í meðferð, flest þeirra tilfella voru tengd kannabisefnum, heróín- og 

kókaínneyslu. 77 

Ákvörðunin um að afglæpavæða neyslu, vörslu og kaup á fíkniefnum var gerð samhliða því að 

fjárfesta í margvíslegum heilbrigðisúrræðum þar á meðal skaðaminnkandi úrræðum með stoð 

í lögum nr. 183/2001 og meðferðarúrræði við fíknivanda. Í beinu framhaldi af afglæpavæðingu 

fíkniefna varð fækkun á föngum sem dró úr álagi á fangelsum sem voru fyrir yfirfull.78 Portúgal 

sparaði meira en 18% í félagsmálakostnað yfir fyrstu 10 árin eftir afglæpavæðingu.79  

Ársskýrsla Portúgal árið 2019  

Almenn umfjöllun  

 
74 sama heimild 27. 
75 sama heimild 23. 
76 sama heimild 34. 
77 International Drug Policy Consortium (n. 42) 66. 
78 sama heimild. 
79 „Advancing drug policy reform. A new approach to decriminalization“ (n. 40) 21. 



   
 

   
 

Íbúafjöldi Portúgals er 6.7 milljónir manna og skráð fíkniefnalagabrot eru 16.970,80 af þeim 

eru 12.232 neysla og varsla og 4.738 sala og dreifing.81  

 

Lagaleg umfjöllun 

Helstu lög Portúgals um fíkniefni eru lög nr. 15/93 en þau eru innleiðing samningsins frá 

Sameinuðu þjóðunum frá 1988 sem fjallað var í kafla 2.3. Með setningu laga nr. 30/2000 sem 

tóku gildi 2001 var varsla, kaup og neysla fíkniefna til einkanotkunar afglæpavædd. Þá er magn 

sem talist getur til einkanotkunar skilgreint í reglugerð en miðað er við 10 daga neyslumagn. 

Þeir sem eru teknir með magn sem rúmast innan þessara marka og eru ekki grunaðir um önnur 

brot eru sendir fyrir stjórnsýslunefnd á vegum sveitarstjórnar sem á að koma í veg fyrir 

fíkniefnaneyslu (e. Local commission for dissuasion of drug addiction) en hlutverk hennar er 

að finna bestu meðferðarleiðina fyrir viðkomandi og stuðla að skjótum bata. Nefndin hefur 

heimild til að beita refsingum.82 

Viðurlög fyrir innflutning, sölu og dreifingu eru frá 1-5 árum eða 4-12 árum. Viðurlög taka 

mið af hvaða efni um ræðir og tekið er til refsilækkunar ef menn eru að selja til að fjármagna 

eigin neyslu. Ný lög voru sett árið 2013, lög nr. 54/2013 sem banna auglýsingar, útflutning, 

framleiðslu, sölu, dreifingu á NPS83 efnum. Heimild er í lögunum að sekta menn allt að 45.000 

evrur við brotum á þessum lögum og þeir sem eru teknir undir áhrifum NPS efna eru leiddir 

fyrir nefndina.84 

 

Dánartíðni, skaðaminnkun og smitsjúkdómar 

Dánartíðni á aldursbili 15-64 ára var 4 á hverja milljón manna árið 2017, en meirihluti þeirra 

sem létu léfið voru karlmenn og var meðalaldurinn 42 ára hjá körlum og 45 ára hjá konum. Við 

efnagreiningu í krufningu kom í ljós að ópíóðar í bland við önnur efni væri helsta 

dánarorsökin.85 

Félagasamtök spiluðu lykilhlutverk í aðlögun skaðaminnkandi aðferðafræði í heilbrigðiskerfi 

ríkisins og hlutverk þeirra er enn mikilvægt í skaðaminnkun þrátt fyrir að nú bjóði 

heilbrigðiskerfið upp á skaðaminnkandi þjónustur. Í landsáætlun um að draga úr ávanbindandi 

 
80 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, „Portugal country drug report 2019“ (EMCDDA) 
1 <https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11331/portugal-cdr-2019_0.pdf> skoðað 31. 
mars 2022. 
81 sama heimild 6. 
82 sama heimild 5. 
83 „New psychoactive substances (NPS)“ (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) 
<https://www.emcdda.europa.eu/topics/nps_en> skoðað 31. mars 2022. 
84 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, „Portugal country drug report 2019“ (n. 80) 5. 
85 sama heimild 12. 



   
 

   
 

hegðun og fíkn segir að markmiðin séu að styrkja skaðaminnkandi úrræði enn frekar og tryggja 

fjármögnun frá stjórnvöldum til leiðandi félagasamtaka í skaðaminnkun. Þá hafa 

skaðaminnkandi átök á vegum landsnefndar um baráttu gegn alnæmi í samstarfi við apótek 

dreift 57 milljón nálum frá upphafi þess árið 1993 til 2017. Þá eru meðferðir við alnæmi, 

lifrarbólgu B og C og við fleiri smitsjúkdómum sjúklingum að kostnaðarlausu.86 

 

Meðferðarúrræði og fovarnir 

Í landsáætlun um að draga úr ávanabindandi hegðun og fíkn sem gildir frá 2013-20 eru 

fyrirmæli um að meðferðir skuli taka tillit til sjúkragagna og félagslegra þarfa hvers og eins. 

Meðferðir skuli vera aðgengilegar og meðfærilegar, þær skulu vera byggðar á gagnreyndum 

aðferðum, skilvirkar og af góðum gæðum. Þrjú stig eru af meðferðarúrræðum og tvær tegundir 

af meðferðum. Tegundir meðferða eru inniliggjandi meðferðir sem krefjast þess að fólk sé lagt 

inn og dveljist í meðferðinni og svo hins vegar göngudeildir sem krefjast ekki innlagnar. Fyrsta 

stig er almenn heilbrigðisþjónusta. Annað stig sérhæfð umönnun t.d. göngudeild. Þriðja stig er 

annars konar umönnun t.d. meðferðarsamfélög. Aðgengi að viðhaldsmeðferðum við 

ópíóðafíkn hefur verið bætt umtalsvert og hafa allir læknar leyfi til að skrifa upp á 

viðhaldsmeðferðir. Meþadone viðhaldsmeðferð er sjúklingum að kostnaðarlausu en 

buprenorphine er aðeins niðurgreitt um 40%.87  

Í sömu landsáætlun er kveðið á um forvarnir. Forvarnir eiga að taka tillit til aldurs og eru ekki 

einungis miðaðar að misnotkun áfengis og fíkniefna heldur líka til fíknihegðunar og 

áhættuhegðunar. Þá eru alls konar forvarnarverkefni unnin í Portugal í samráði við ráðuneytin, 

eitt þeirra snýst um að hafa lögreglu sýnilega í kringum skóla til að auka öryggi í skólum. 

Alþjóðlegar forvarnir gegn vímuefnum eru á námskrá í grunnskólum og hafa mörg 

forvarnarverkefni unnið að mismunandi hlutum sem tengjast fíkn eða stuðla að heilsusamlegra 

líferni. 88 

 

Samanburður við fyrri skýrslu 

Til samanburðar við skýrslu frá árinu 2000 má sjá umtalsverða fækkun dauðsfalla úr um það 

bil 350 niður í 27 á landsvísu í heild. Þá má sjá mikla fækkun nýrra smita á alnæmi, 600 niður 

í 12 á landsvísu. Aukning hefur orðið á neyslu kannabisefna en hefur dregið úr í allri annarri 

 
86 sama heimild 17. 
87 sama heimild 19. 
88 sama heimild 15. 



   
 

   
 

neyslu. Í heildina litið verður að segja að afglæpavæðing neysluskammta ásamt þeim víðtæku 

kerfisbreytingum sem voru gerðar hafi náð miklum árangri.  

 

 

Tékkland  

Almenn umfjöllun 

Í Tékklandi búa rúmlega 6.9 milljón manna á aldrinum 15-64 ára og eru skráð 5.564 brot á 

fíkniefnalöggjöfinni.89 Þar af eru 4.635 sala og dreifing og 881 neysla eða varsla.90   

 

Lagaleg umfjöllun 

Hegningarlög Tékklands sem hafa verið í gildi síðan 2010, lög nr. 40/2009, taka til helstu 

afbrota sem tengjast fíkniefnum, til dæmis, sölu og dreifingu, innflutningi og ólöglegri vörslu. 

Lögin fjalla einnig um skilyrði saksóknar og tegundir viðurlaga. Um minniháttar fíkniefnabrot 

gilda lög nr. 200/1990 (fíkniefnalöggjöf landsins). Varsla fíkniefna sem er talin „meira en lítil“ 

er ekki refsivert brot.  Þá kveður reglugerð á um fíkniefnamagn sem einstaklingi er leyfilegt að 

hafa en hún á sér stoð í lögum nr. 67/1998. Það er heimilt að refsa fyrir vörslu allt að 555 evrur.  

Viðurlögin taka mið af hvort sé um að ræða kannabis eða önnur efni, refsirammi fyrir vörslu á 

meira en lítið af kannabisefnum er allt að eins árs fangelsi en önnur efni tveggja ára fangelsi. 

Viðurlög við vörslu talsverðs magns af hvaða efni sem er, þá er refsiramminn 2-8 ár. 

Hæstiréttur túlkaði hugtakið meira en lítið í samræmi við reglugerð sem hafði verið ógild af 

stjórnlagadómstól.91  

Þá hafa dómarar víðtækar heimildir til að ákveða annarskonar refsingar en fangelsisvist, má 

þar nefna samfélagsþjónustu, skilorð og meðferð, og innlagnir á fíknideildir fyrir þá sem eru 

taldir vera samfélaginu hættulegir vegna fíknar sinnar.92 

Viðurlög vegna innflutnings, sölu og dreifingu og skipulagðar glæpastarfsemi er allt frá 1-5 ár 

og 10-18 ár, en tekið er tillit til hvort ungmenni eigi hlutdeild, magn fíkniefna og hvort ofbeldi 

eða morð séu einnig til meðferðar.93  

 
89 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, „Czechia country drug report 2019“ (EMCDDA) 1 
<https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11339/czechia-cdr-2019_0.pdf> skoðað 1. apríl 
2022. 
90 sama heimild 6. 
91 sama heimild 5. 
92 sama heimild. 
93 sama heimild. 



   
 

   
 

2014 var tekin út upptalning af bönnuðum efnum í fíkniefnalögum nr. 67/1998 og var 

upptalningin sett fram í reglugerð nr. 463/2013. Ástæður breytingarinnar var til að geta brugðist 

hraðar við hinum ört þróandi fíkniefnamarkaði. Árið 2017 voru svo 63 efnum bætt á listann.94  

 

Dánartíðni, skaðaminnkun og smitsjúkdómar 

Dánartíðni á aldursbili 15-64 ára var 5 á hverja milljón manns árið 2017, meirihluti þeirra sem 

dóu voru karlmenn á þrítugsaldri og meðalaldur kvenna var yfir fertugt.95 Í Tékklandi eru yfir 

100 lágþröskuldaúrræði og annars konar úrræði fyrir jaðarsetta. Úrræðin bjóða upp á fjölbreytta 

þjónustu eins og ráðgjöf, hjúkrun, hreinsunaraðstöðu, nálaskiptaþjónustu og fleira. Mælingar 

síðasta áratug sýna aukna aðsókn í skaðaminnkunarúrræði en nálaskiptaþjónustur dreifðu 4.5 

milljón nálum árið 2007 og yfir 6 milljón nálum árið 2017. Hlutfall metamfetamínneytenda er 

mjög hátt og því er gelatínhylkjum dreift, en þau eru hugsuð til inntöku og koma í stað þess að 

efninu sé sprautað í æð. Í tveimur borgum Tékklands eru nálasjálfsalar en þeir eru ekki á vegum 

ríkisins heldur félagasamtaka sem hafa nýtt styrki sína til að koma upp slíkum sjálfsölum í 

skaðaminnkunartilgangi. 96 

 

Meðferðarúrræði og forvarnir 

Markmið og aðgerðaráætlun var að finna í landsstefnu Tékklands í fíkniefnamálum sem tók til 

áranna 2010-2018. Þar var kveðið á um að auka aðgengi og gæði meðferðarúrræða og einnig 

að styðja við úrræði sem þjálfa upp félagstengsl. Meðferðir og önnur úrræði eru fjármögnuð af 

stjórnvöldum, þá kemur fjármagn frá heilbrigðisráðuneyti, vinnu- og félagsmálaráðuneyti, 

svæðis- og sveitarfélögum, samhæfingarráði ríkisins í vímuefnastefnu og svo 

sjúkratryggingum. 

Áætlað er að  41.000 manns hafi fengið meðferð við fíknivanda árið 2017,97 af þeim fóru 

27.000 á göngudeildir, 15.000 í lágþröskuldameðferðir og 12.000 í sérhæfðar 

vímuefnameðferðir.  Þá voru 11.000 sem voru í inniliggjandi meðferðum, 5.609 á spítala, 710 

í meðferðarsamfélagi og 4.400 í annars konar úrræðum. Þá fengu 1.000 meðferð í afplánun.98 

Samtals voru 5.000 á viðhaldsmeðferð við ópíóðafíkn árið 2017.99 

 
94 sama heimild. 
95 sama heimild 13. 
96 sama heimild 17. 
97 sama heimild 19. 
98 sama heimild 18. 
99 sama heimild 19. 
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Það er menntamála-, ungmenna- og íþróttaráðuneytið sem sér um samhæfingu forvarna í 

skólakerfi Tékklands. Landinu er svæðisskipt og er hvert og eitt svæði með markmið og áætlun 

í samræmi við þær þarfir sem svæðið hefur. Félagasamtök taka virkan þátt í forvörnum og eru 

átök þeirra styrkt af ráðuneytinu. Til að félagasamtök geti farið með forvarnir í skóla þurfa þau 

að sækja leyfi hjá ráðuneytinu sem felur í sér að kynningin þarf að fara í gegnum eftirlit og 

samræmast þeim áherslum og markmiðum sem ráðuneytið hefur sett. Þessi leyfisveiting er til 

að koma í veg fyrir neikvæð áhrif forvarna og er unnin í samvinnu við menntamálastofnun. Þá 

eru einnig til staðar sérhæfðar forvarnir fyrir áhættuhópa sem er beitt eftir þörfum.100 

 

Samanburður við Evrópu 

Tékkland situr í 3. sæti í mestri neyslu kannabisefna í aldursflokki 15-34 ára og er á meðal 

þeirra 10 efstu landa í MDMA neyslu. Þrátt fyrir það hefur þjóðin lága dánartíðni eða 5 á hverja 

milljón íbúa á aldrinum 15-64 ára. Þá er eitt HIV smit á hverja milljón íbúa.101 

 

Gagnrýni á afglæpavæðingu 

Þrátt fyrir að mörg lönd hafi afglæpavætt vörslu og neyslu fíkniefna eru fá lönd sem hafa gert 

það með góðum árangri og þar með hefur afglæpavæðing ekki haft tilskilin áhrif á fólk sem 

neytir fíkniefna. Þar má meðal annars nefna Mexíkó, en þar er það magn sem getur talist til 

einkaneyslu svo lítið, að allir sem eru með meira eiga það í hættu að vera ákærðir fyrir sölu og 

dreifingu, sem er ekki jákvæð þróun. Sums staðar hefur fólk setið í gæsluvarðhaldi meðan 

lögregla eða dómstólar kveða hvort um neysluskammt er að ræða eða hvort að magnið geti 

talist til sölu og dreifingar. Í Asíu hefur borið á því að mannréttindi hafi verið brotin í 

skyldumeðferðarúrræðum sem komu til í kjölfar afglæpavæðingar.102  

 

5. Lögleiðing 

Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um lögleiðingu fíkniefna. Farið verður yfir kosti þess og 

galla og í lokin dregin ályktun hvort slíkt sé ákjósanlegt. Einnig verður farið yfir sögu áfengis 

að hluta og hver reynslan af lögleiðingu þess hefur verið.  

 

 
100 sama heimild 15. 
101 sama heimild 28. 
102 „Advancing drug policy reform. A new approach to decriminalization“ (n. 40) 19. 



   
 

   
 

„Með lögleiðingu fíkniefna er hins vegar átt við að lög sem banna vörslu og neyslu 

fíkniefna yrðu felld úr gildi sem myndi gera ríkisvaldinu kleift að hafa eftirlit með og 

skattleggja sölu og notkun þeirra líkt og gert er með áfengi.“103  

 

Áfengislögin og áfengisbannið 

Árið 1908 var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um að leggja bann við neyslu áfengis og gekk í 

gildi algjört áfengisbann árið 1915. Þessu banni var síðar breytt og var gerð undantekning fyrir 

léttvín árið 1922. Árið 1935 er áfengisbannið afnumið en bjórinn var ekki leyfður aftur fyrr en 

þann 1. mars 1989. Þá voru áfengisauglýsingar bannaðar með lögum árið 1928 og hafa verið 

bannaðar alveg síðan. Málsvarar bjórbannsins héldu því staðfastlega fram að neysla á áfengi 

myndi aukast mikið í kjölfar lögleiðingar. Fyrsta árið var það raunin en gekk það fljótlega til 

baka. Árleg neysla jókst lítillega frá 1988 til 1995 úr 3.39l í 3.6l á mann. Árið 2007 var það 

svo orðið 6l á mann. Þá hafa menn tekið eftir miklum breytingum á neyslu áfengis í samræmi 

við minnkandi eða meiri kaupmátt í landinu, því meiri kaupmáttur - því meiri neysla áfengis. 

Aukning á neyslu áfengis hefur verið sérstaklega áberandi í kjölfar upptöku markaðslögmála 

sem felur í sér aukið aðgengi á fleiri stöðum. Þá hefur þróunin verið sú eftir að bjór var gerður 

löglegur breyttist neyslumynstur Íslendinga úr því að nota sterkt vín yfir í létt vín.104  

 

Lögleiðing kannabis í Kanada og regluvæðing í Hollandi 

Kanada 

Ríkisstjórn Kanada lögleiddi kannabisefni þann 17. október 2018, samhliða lögleiðingu fylgdi 

ítarleg útlistun um það magn sem einstaklingur má vera með. Allt yfir það magn er talið glæpur. 

Þá er einnig farið yfir skilyrði og takmarkanir á markaðssetningu. Lögin ná til viðurlaga gerist 

menn brotlegir við lögin og geta sektir numið allt að einni milljón kanadískra dollara.105 

Holland 

Margir halda að kannabisefni séu lögleg í Hollandi og því tekið fyrir í þessum kafla. Raunin er 

samt sem áður sú að þeir hafa De facto afglæpavætt. Sem þýðir að samkvæmt lögum er varsla 

fíkniefna og neysla þeirra enn ólögleg. Ríkissaksóknari hefur hins vegar heimild til að meta 

svo að það sé hagur samfélagsins að kæra ekki og þessi nálgun leggur grunninn að 

„kaffihúsastefnunni“ en í Hollandi er hægt að kaupa kannabisefni á kaffihúsum, yfirvöld hafa 

 
103 Alþingi. Rannsókna- og upplýsingaþjónusta, „Afglæpavæðing fíkniefna. Úttekt“ (Alþingi 22. janúar 2019) 1 
<https://www.althingi.is/media/rannsoknathjonusta/rannsoknir_415_.pdf> skoðað 16. mars 2022. 
104 Helgi Gunnarsson, „Af hverju var bjór bannaður á sínum tíma en annað áfengi leyft?“ (Vísindavefurinn, 12. 
júní 2017) <http://www.visindavefur.is/svar.php?id=73404> skoðað 15. apríl 2022. 
105 Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16). 



   
 

   
 

sett upp allskonar skilyrði sem slík kaffihús þurfa að uppfylla, t.d. ekki að selja fólki undir 

lögaldri, magntakmarkanir á hversu mikið magn má selja í einu og síðast var sett regla um að 

einungis mætti selja til íbúa Hollands.106 

 

Nýjar rannsóknir á notagildi ólöglegra fíkniefna 

Á síðastliðnum árum hafa rannsóknir sem tengjast notkun ólöglegra vímuefna í 

læknisfræðilegum tilgangi aukist til muna.107 Efnin sem hafa verið rannsökuð eru öll skilgreind 

sem ólögleg vímuefni og má nefna MDMA, psilocybin sveppi, kannabis, og LSD sem dæmi. 

Áhrif efnanna á geðsjúkdóma er eitt helsta viðfangsefni þessara rannsókna, en einnig eru til 

rannsóknir sem sýna fram á bætt andlegt viðhorf einstaklinga með langvinna og ólæknandi 

sjúkdóma, m.a. krabbameins.  

 

Niðurstöður þessara rannsókna sýna fram á verulegt notagildi þessara ólöglegu vímuefna, þá 

sérstaklega psilocybin, í andlegri líðan sjúklinga með langvinna og ólæknandi sjúkdóma, þar 

sem þau ollu langvarandi og mælanlegri lækkun á kvíða og þunglyndi meðal þeirra sjúklinga. 

Sumar rannsóknir sýna fram á minni en þó jákvæðar niðurstöður. Það skal þó nefna að allar 

þessar rannsóknir hvetja til frekari rannsókna á þessu sviði með þessum ólöglegu vímuefnum.  

 

Það má álykta, miðað við þessar rannsóknir, að mikil vitundarvakning hafi átt sér stað á 

síðastliðnum árum, sérstaklega á sviði læknisfræðinnar. Greinilegt er að mikill áhugi er til 

staðar á notkun ólöglegra vímuefna í meðferðum við hinum ýmsu sjúkdómum.   

 
106 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, „Netherlands country drug report 2019“ 
(EMCDDA) 2 <https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11347/netherlands-cdr-2019.pdf> 
skoðað 13. apríl 2022. 
107 Robin Carhart-Harris o.fl., „Trial of psilocybin versus escitalopram for depression“ (2021) 384 (15) New 
England Journal of Medicine 1402 <https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2032994> skoðað 25. apríl 
2022; Alan K Davis o.fl., „Effects of psilocybin-assisted therapy on major depressive disorder“ (2021) 78 (5) 
JAMA Psychiatry 1 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7643046/> skoðað 25. apríl 2022; Danilo 
De Gregorio o.fl., „Hallucinogens in mental health: preclinical and clinical studies on LSD, psilocybin, MDMA, 
and ketamine“ (2021) 41 (5) The Journal of Neuroscience 891 
<https://www.jneurosci.org/lookup/doi/10.1523/JNEUROSCI.1659-20.2020> skoðað 25. apríl 2022; Roland R 
Griffiths o.fl., „Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients 
with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial“ (2016) 30 (12) Journal of Psychopharmacology 
(Oxford, England) 1181 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5367557/> skoðað 25. apríl 2022; 
David Nutt og Robin Carhart-Harris, „The current status of psychedelics in psychiatry“ (2021) 78 (2) JAMA 
Psychiatry 121 <https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2768367> skoðað 25. apríl 
2022. 



   
 

   
 

6. Þróun ávana og fíkniefnalöggjafar á Íslandi. 

6.1 Íslensk fíkniefnalöggjöf 

Þróun íslensku fíkniefnalöggjafar  

Á Íslandi hefur refsistefna verið viðhöfð síðan skrifað var undir sáttmálann frá Hague árið 1912 

sem nefndur var í fyrsta kafla.108 Það var ekki fyrr en þann 21. október 1921 sem hann var 

undirritaður og tók hann gildi þann dag, þó var hann ekki birtur á Íslandi fyrr en árið 1963.109 

Í kjölfar þess voru lögin um tilbúning og verslun með ópíum o.fl. nr. 14/1923 sett. Þau voru 

óbreytt til ársins 1968 en þá var breyting gerð með lögum nr. 43/1968 sem tók til fleiri tegunda 

fíkniefna. Þyngd refsinga var svo aukin með lögum nr. 25/1970 og voru endurútgefin með 

breytingum nr. 77/1970 þar sem ofskynjunarefni og kannabis ásamt fleiri efnum voru sett á 

bannlista. Árið 1974 er svo sett sér lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 samhliða breytingum 

á almennu hegningarlögunum nr. 19/1940. Árið 2001 var refsihámark á 173. gr. hgl. hækkað 

upp í 12 ár með lögum nr. 32/2001.110 Á árunum 2009 – 2016 er hæsta hlutfall fanga í afplánun  

vegna fíkniefnabrota en hlutfall þeirra er á bilinu 27.8 - 35.9% af heildinni.111  Þó ber hér að 

hafa í huga að ekki er tilgreint hlutfall milli sölu og dreifingar og vörslu.  

 

6.2 Tímamótaskýrsla árið 2014 

Árið 2014 samþykkti Alþingi ályktun sem lýsti yfir vilja þingsins til að endurskoða stefnu í 

vímuefnamálum á grundvelli mannúðlegra úrræða, til að vernda og aðstoða neytendur 

vímuefna, gæta að réttindum þeirra, aðstandendum þeirra og samfélaginu í heild. Í kjölfarið 

var stofnaður starfshópur á vegum heilbrigðisráðuneytisins sem var falið það verkefni að skila 

tillögum að úrbótum í málaflokknum. Í greinargerð með þingsályktunartillögunni var útfærsla 

á þeim verkefnum sem starfshópurinn átti að taka til, þar á meðal liður a); afnám refsinga fyrir 

vörslu á neysluskömmtum.112 Þar sem ekki var gert ráð fyrir fjárveitingu til starfshópsins var 

ekki ráðist í úttektir líkt og greinargerðin gerði ráð fyrir heldur var stuðst við gögn og 

rannsóknir annarra aðila í þessum málum. Í skýrslunni er tekið mið af stefnu íslenskra 

stjórnvalda í áfengis- og vímuvörnum sem gilti til ársins 2020, en sú stefna tók til 

 
108 Samningur um ópíum/International Opium Convention (undirritaður 17. desember 1912, öðlaðist gildi sama 
dag) SÍ 25. 
109 Jónatan Þórmundsson (n. 7) 217. 
110 Ragnheiður Bragadóttir (n. 2) 99. 
111 „Ársskýrsla Fangelsismálstofnunar 2009-2016“ (Fangelsismálastofnun) 5 
<https://www.fangelsi.is/media/almennt/Arstoflur-2009-til-2016.pdf> skoðað 5. apríl 2022. 
112 „Skýrsla heilbrigðisráðherra um mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum 
vímuefnaneyslu, til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum 
og samfélaginu í heild“ (n. 16), 4. 



   
 

   
 

meðferðarúrræða, endurhæfingar, lagaumhverfis, fovarnar- og eftirfylgnismeðferða. 

Starfshópurinn skilaði 12 tillögum og hafa þrjár tillögur nú þegar verið útfærðar í lögum.  

Fyrsta tillagan var að varsla og meðferð á neysluskömmtum sætti ekki fangelsisrefsingu.113 

Þriðja tillagan var að einungis mæling á blóði gilti um vímuefnaakstur.114 Áttunda tillagan 

snerist um neyslurými.115 Margar aðrar tillögur hafa einnig orðið að veruleika en þurftu ekki 

lagabreytingu eins og nálaskiptaþjónusta, að skima fyrir HIV og lifrarbólgu C og fleira. Hér 

verður farið yfir þær tillögur sem hafa orðið að lagabreytingum. Þessar veigamiklu breytingar 

eru á lögum um ávana- og fíkniefni árið 2018 en þá var lögreglustjóra gert það heimilt að ljúka 

smávægilegum brotum á fíkniefnalöggjöfinni með sektargerð. Þó lögreglustjóri megi ljúka 

meðferð máls með sektargerð skráist brotið samt sem áður á sakaskrá.116 Ef einstaklingar borga 

ekki sektina eða brjóta ítrekað aftur af sér getur það leitt til ítrekunaráhrifa sem þá fer fyrir dóm 

sem getur dæmt óskilorðsbundið fangelsi sem refsingu.   

 

6.3 Sektarfyrirkomulag og viðmiðunarreglur 

Grunnsekt eða lágmarksekt er 50.000 kr., en við fyrsta brot ungmennis eða mjög smávægilegt 

brot má ákvarða lægri sekt. Sektarupphæðir vegna kaupa til eigin nota og vörslu er 

svohljóðandi: 

LSD, 10.000 kr. per skammt/töflu/þynnu.  

Kókaín, 25.000 kr. per gramm/hluta úr grammi. 

MDMA, 15.000 kr. per töflu/hluta úr töflu. 

Kannabis, 4000 kr. per gramm og kannabisplöntur, 100.000 kr. per plöntu, fyrsta planta 50.000 

kr. 

Amfetamín, 10.000 kr. per gramm/hluta úr grammi. 

Líkt og kveðið er á í fyrirmælum ríkissaksóknara nær sektarheimildin yfir efnin sem hér eru 

talin upp að ofan, einungis er ein grunnsekt í hverju máli.117 Sektarheimildin nær ekki til sölu 

og dreifingar né annars konar afhendingar en slík brot leiða til ákæru. Séu brot undir 100.000 

kr. skal ekki færa brotið á sakaskrá.118 Það er nýtilkomið að færa ekki minniháttar brot á 

sakaskrá en þessi breyting átti sér stað árið 2018 með reglum nr. 419.119  

 
113 sama heimild 32. 
114 sama heimild 34. 
115 sama heimild 37. 
116 „Sakaskrá. Sakavottorð“ (Ríkissaksóknari) <https://www.rikissaksoknari.is/sakaskra/> skoðað 10. febrúar 
2022. 
117 Fyrirmæli ríkissaksóknara um bort sem ljúka má með lögreglustjórasekt nr. 3/2021. 
118 Reglur um breytingu á reglum nr. 680/2009 um sakaskrá ríkisins. 
119 „Sakaskrá. Sakavottorð“ (n. 116). 



   
 

   
 

 

Viðmiðunarreglur héraðsdómstóla 

Viðmiðunarreglurnar voru gefnar út af dómstólaráði og samræmast 6. tl. 8. gr. laga um 

dómstóla. Þessir viðmiðunarstuðlar eru notaðir þegar sektarupphæð fer umfram það hámark 

sem kveðið er í fyrirmælum ríkissaksóknara rs 3/2021. Þá skal miða við 1,5 – 2 fangelsisdaga 

fyrir hvern skammt eða hluta af skammti af LSD þegar um ræðir magn frá 36 skömmtum og 

allt að 100 skömmtum, 1,5 – 2,5 fangelsisdaga fyrir hvert gramm eða hluta af grammi af 

kókaíni þegar um ræðir magn frá 33 g og allt að 100 g. Þá skal miða við 1,5 – 2,5 fangelsisdaga 

fyrir hverja töflu eða hluta af töflu af MDMA þegar um ræðir magn frá 33 töflum og  allt að 

100 töflum, 1,5 – 2 fangelsisdaga fyrir hvert gramm eða hluta af grammi af amfetamíni þegar 

um ræðir magn frá 36 g og allt að 100 g. Þegar um ræðir kannabisefni þá skal miða við 90-200 

grömm varði 30-45 daga fangelsi, 201-400 grömm varða 45-60 daga fangelsi, 401-600 grömm 

varði 60-90 daga fangelsi, 601-1000 grömm varði þriggja mánaða fangelsi.120  

 

6.4 Breyting á umferðarlögum nr. 77/2019 

Gerð var breyting á umferðarlögum nr. 77/2019 á 149. löggjafarþingi 2018–2019. Aðdraganda 

þessara breytinga má rekja aftur til áranna 2009-2010 en þá var sett fram frumvarp 533. mál 

að nýjum umferðarlögum, þar sem í 46. gr. var gert ráð fyrir breytingu um að ávana- og 

fíkniefni skyldu mæld með blóðmælingu en ekki þvagi. Frumvarpið varð ekki að lögum. Í 

þágildandi umferðarlögum var gerður greinarmunur á áhrif áfengis annars vegar og ólögmæta 

vímugjafa hins vegar. Áhrif áfengis eru mæld sem vínandamagn í blóði en áhrif ólögmæta 

vímugjafa voru talin vera til staðar ef þau efni mælast annað hvort í blóði eða þvagi ökumanns.   

Sú breyting sem var gerð 2018-2019 varðar hvernig mælt var fyrir vímuefnaakstri, en fyrir 

breytinguna voru þvagprufur einnig notaðar til að athuga hvort vímuefni væru til staðar. Slíkar 

prufur mæla einnig umbrotsefni vímuefna sem mælast mun lengur en raunveruleg áhrif 

vímuefnanna varir, og var rökstuðningurinn fyrir þessari breytingu sá að það væri verið að refsa 

vímuefnanotendum fyrir að neyta vímuefna, þrátt fyrir að vera ekki undir áhrifum við akstur. 

Það gæti því ekki verið grundvöllur til sviptingar, þar sem mæling í þvagi gæti ekki metið 

réttilega hvort ökumaður geti örugglega stjórnað ökutæki sínu eða ekki. 121 

 
120 Tilkynning dómstólaráðs um viðmiðurnarreglur fyrir héraðsdómstóla varðandi refsingar á smærri brotum 
gegn lögum um ávana- og fíkniefni nr. 3/2015. 
121 „Skýrsla heilbrigðisráðherra um mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum 
vímuefnaneyslu, til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum 
og samfélaginu í heild“ (n. 16) 34. 



   
 

   
 

 

6.5 Lög um neyslurými nr. 48/2020  

Þann 20. maí 2020 voru svo samþykkt lög um neyslurými nr. 48/2020 sem gefa sveitarfélögum 

leyfi til að reka örugg neyslurými. Neyslurými eru skilgreind sem lagalega verndað umhverfi 

þar sem fólk getur notað vímuefni í æð eða reykt undir eftirliti starfsmanna.122 Sveitarfélög 

þurfa að sækja um rekstrarleyfi fyrir neyslurýmin í samræmi við 4. gr. reglugerðar um 

neyslurými nr. 170/2021.123 Með lögum um neyslurými eru gerð undantekningarákvæði þar 

sem varsla er leyfð á þeim efnum sem einstaklingur kemur með í neyslurými til eigin nota.124  

 

Af þessum breytingum má sjá að áhersluatriði og tíðarandi eru að breytast. Nýlegar breytingar 

gefa til kynna að lögin taki meira mið af einstaklingum sem eiga við vanda að stríða. 

Áherslubreytingin virðist vera sú að mál sem varða neyslu á vímuefnum séu frekar talinn sem 

heilbrigðisvandi fremur en afbrot. 

 

7. Tilraunir til afglæpavæðingar neysluskammta 

7.1 Lagasetningarferli löggjafans 

Almennt um lagasetningarferlið 

Við íslenska lagasetningu gildir 44. gr. stjstkr. sem kveður að ekkert lagafrumvarp má 

samþykkja fyrr en það hefur verið rætt þrjár umræður á Alþingi. Við Alþingi starfa átta 

fastanefndir skipaðar níu mönnum hver.125 Fastanefndir ræða frumvörpin, fá til sín sérfróða 

aðila til álitsgjafar og gera breytingartillögur ef þörf þykir.  

 

Ferli lagafrumvarps fyrir Alþingi  

Ef frumvarp er samþykkt eftir fyrstu umræðu er það sent til viðeigandi nefndar, í málum sem 

tengjast heilbrigðisþjónustu líkt og afglæpavæðingarfrumvörpin, fer það til 

velferðarnefndar.126  

Í annari umræðu eru ræddar þær breytingartillögur sem hafa komið fram og teknar aftur til 

atkvæðagreiðslu. Ef samþykkt getur frumvarpið verið sent aftur til nefndarinnar til frekari 

umræðu um þær breytingar sem geta hafa orðið, en slíkt er sjaldgæft. Síðast er svo 

 
122 sama heimild 37. 
123 Reglugerð um neyslurými nr. 170/2021. 
124 Lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974, 1. mgr. 2. gr. a. 
125 Lög um þingsköp Alþingis nr. 55/1991, 1. mgr. 13. gr. 
126 sama heimild, 7. tl. 1. mgr. 13. gr. 



   
 

   
 

lokaumræðan, eða þriðja umræða, og að henni lokinni er atkvæðagreiðsla um breytingar og 

frumvarpið í heild. Sé frumvarpið samþykkt er það sent innan tveggja vikna til Forseta Íslands 

til undirskriftar sbr. 26 gr. stjskr. Um umræðutíma í umræðum um lagafrumvörp á Alþingi 

gildir 100. gr. laga um þingsköp. Ef frumvarp er fellt í einhverri af atkvæðagreiðslunum að 

lokum umræðum er málinu vísað frá og má ekki leggja fyrir aftur á því löggjafarþingi.127  

 

7.2 Fyrsta frumvarp til afglæpavæðingar neysluskammta lagt fyrir á 150. löggjafarþingi 

Flutningsmenn voru Halldóra Mogensen, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Logi Einarsson, Helga 

Vala Helgadóttir, Andrés Ingi Jónsson, Ólafur Þór Gunnarsson, Þorsteinn Víglundsson, Jón 

Steindór Valdimarsson og Guðmundur Ingi Kristinsson. 

 

Ferill frumvarpsins 

Eftir fyrstu umræðu var frumvarpið sent til velferðarnefndar og var gerð breytingartillaga sem 

var síðar felld í atkvæðagreiðslu í annarri umræðu á Alþingi. Greidd atkvæði voru 18 já, 23 

nei, 14 greiddu ekki atkvæði og átta voru fjarstaddir. Frumvarpið var einnig fellt í annarri 

umræðu og voru greidd atkvæði 18 já, 28 nei, níu greiddu ekki atkvæði og átta voru 

fjarstaddir.128 Þar með varð frumvarpið ekki að lögum.  

 

Umfjöllun um lagafrumvarp 

Frumvarpið er De Jure afbrigði þar sem gert er ráð fyrir að lögregla hafi ekki valdheimildir til 

að haldleggja eða gera efni upptæk sem eru til einkaneyslu, því frumvarpið leggur til að fella á 

brot úr lögunum vörslu, kaup og móttöku fíkniefna. Þá verða sala og dreifing, framleiðsla, 

skipti, afhending og innflutningur enn refsiverð. Rakin eru sjónarmið um að afglæpavæðing sé 

heilbrigðismál og að viðhorfsbreyting hafi átt sér stað í samfélaginu sem má svo sjá í nýlegum 

breytingum á því að minniháttar fíkniefnabrot eru ekki lengur skráð á sakavottorð129 ásamt 

fleiri breytingum sem hafa verið rakin hér fyrr í þessari ritgerð sbr. neyslurými, skaðaminnkun 

og fleira. Vísað er til þess að mörg lönd hafi nú þegar afglæpavætt með góðum árangri t.d. 

Tékkland, Sviss, Úrúgvæ, Kosta Ríka, Mexíkó og fleiri.130 

 
127 „Hvernig verða lög til?“ (Vísindavefurinn, 2003) <http://www.visindavefur.is/svar.php?id=3668> skoðað 5. 
apríl 2022. 
128 Alþt. 2019-2020, B-deild, 23. mál, atkvæðagreiðsla um frumvarpið. 
129 Reglur um breytingu á reglum nr. 680/2009 um sakaskrá ríkisins. 
130 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 23 – 23 mál. 



   
 

   
 

Það vekur sérstaka athygli að hvergi er minnst á að færa fjármagn samhliða þessari breytingu 

í heilbrigðisúrræði til að taka við fólki sem neytir vímuefna. Engin önnur frumvörp voru lögð 

fram á 150. löggjafarþing til að bregðast við eða draga úr skaðlegum áhrifum fíkniefnaneyslu. 

 

Umsagnir við lagafrumvarp 

Umsagnir við frumvarpið eru 11 talsins en voru sendar út 20 umsagnarbeiðnir.131 Verða hér 

rakin fjórar umsagnir sem hafa ólíkar áherslur.  

 

Rauði Krossinn  

Umsögn Rauða Krossins tekur undir kosti þess að afglæpavæða vörslu, kaup og móttöku á 

neysluskömmtum. Bent er á að löggjöfin ætti einnig að ná til lyfja sem eru heimiluð í 

læknisfræðilegum tilgangi sbr. 3. gr. lög um ávana- og fíkniefni. Því til rökstuðnings eru rakin 

sjónarmið frá skjólstæðingum sem nota skaðaminnkandi þjónustu á vegum Rauða Krossins um 

að lögregla sem gerir lyfseðilsskyld lyf upptæk líkt og önnur vímuefni hefur sömu áhrif og 

þegar önnur vímuefni eru gerð upptæk, það leiðir til þess að viðkomandi einstaklingur þarf að 

fjármagna annan skammt sem oft er gert með afbrotum. Rauði Krossinn telur að 

vímuefnastefna landsins eigi að taka mið af því að draga úr hættulegum og skaðlegum áhrifum 

vímuefnanotkunar eins og ofskömmtun, ótímabærum dauðsföllum og óafturkræfum skaða af 

notkun vímuefna. Bent er á að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur gefið út fyrirmæli að 

lönd skuli endurskoða fíkniefnalöggjöf með það að leiðarljósi að varsla og neysla 

neysluskammta verði gerð refsilaus. Einnig er bent á að ef frumvarp tekur lagagildi styrki það 

stöðu skaðaminnkandi verkefna sem vinna með jaðarsettu fólki með vímuefnavanda. 132 

 

Bindindishreyfing IOGT  

Umsögn IOGT á Íslandi mælir gegn umræddu frumvarpi og bent er á að frumvarpið muni 

hjálpa eiturlyfjasölum með því að veikja forvarnarstarf á Íslandi. IOGT vinnur mikið með fólki 

í grasrótarstarfi þar sem mikil andúð ríkir gagnvart frumvarpinu. Athugasemdir eru gerðar við 

notkun hugtaksins afglæpavæðingu (e. decriminalisation), sem skv. umsögninni þýðir í raun 

refsingalækkun á afbroti, það getur verið minni/öðruvísi refsing eða engin refsing. Því þýði 

orðið afglæpavæðing ekki eingöngu að gera glæp refsilausan með öllu. Bent er á að það sé 

talsverður munur á portúgölsku leiðinni, sem er fyrirmynd í greinargerð með frumvarpinu, og 

því sem þetta frumvarp mælir fyrir um. Rakið er hvernig varsla og neysla séu enn ólögleg, 

 
131 Alþt. 2019-2020, A-deild, 23. mál, erindi og umsagnir. 
132 Alþt. 2019-2020, A-deild, 23. mál umsögn Rauða Krossins við frumvarpið, Dbnr. 391. 

Commented [HHV2]: Heimild hér? 



   
 

   
 

viðurlögin séu svo ákvörðuð af sérstakri nefnd sem hefur víðtækar heimildir til að ákvarða 

afleiðingar þeirra sem hafa gerst brotlegir við lögin. Nefndin sem um ræðir er skipuð geðlækni, 

lögfræðingi og félagsráðgjafa og kemur það í þeirra hlut að ákvarða hvað skal gera við 

einstaklinga sem hafa verið teknir með 10 daga skammt eða minna af fíkniefnum. Markmið 

nefndarinnar er að reyna að fá fólk til að fara í til þess bærar meðferðir og þó valdheimildir 

nefndarinnar séu þó nokkuð víðtækar er þeim ekki leyfilegt að neyða fólk í meðferðir. Bent er 

á að frumvarpið sem um ræðir hafi ekki aldurstakmarkanir og því sé frumvarpið í raun í 

ósamræmi við Barnasáttmálann. Þá er bent á mikilvægi þess að Alþingi setji skýr lög um að 

banna eiturlyf, því flest fólk vill fara eftir lögum, og reifuð eru sjónarmið um að umrætt 

frumvarp sendi misvísandi skilaboð til barna. Að lokum er núverandi stefna Íslands í áfengis- 

og vímuefnaforvörnum lofsömuð og bent á að hún sé fyrirmynd annarra ríkja. 133 

 

Ríkissaksóknari 

Umsögn Ríkissaksóknara leggst gegn frumvarpinu. Athugasemdir eru gerðar við að efni sem 

geta talist til eigin nota séu hvergi skilgreind og vísað til þess að slíkt muni hafa í för með sér 

vandkvæði við framkvæmd, bæði hjá lögreglu og ákæruvaldi. Einnig er bent á að með því að 

afglæpavæða kaup og móttöku efna sé verið að auðvelda fíkniefnasölum að dreifa vöru 

óhindrað. Bent er á finnist efni á einstaklingi og verði frumvarp þetta að lögum, þurfi að skila 

efnunum til neytandans sem geta verið ungmenni eða börn. Ríkissaksóknari telur að það eigi 

ekki að ráðast í afglæpavæðingu neysluskammta að þessu sinni. 134 

 

Snarrótin - samtök um skaðaminnkun og mannréttindi 

Umsögn Snarrótarinnar mælir með frumvarpinu. Snarrótin vill að notast sé við gagnreyndar 

aðferðir og að mannréttindi séu virt í vímuefnamálum. Bent er á alvarleika þess að beita 

refsingum gagnvart borgurum og jafnframt vísað til þess að löggjafinn þurfi að gera sér grein 

fyrir hvaða árangur hefur náðst með núverandi fyrirkomulagi og þurfi sífellt að endurskoða 

hvort hægt sé að aðlaga löggjöfina svo betri árangri megi ná. Snarrótin telur að stefna í 

vímuefnamálum eigi að taka mið af því að draga sem mest úr skaðlegum áhrifum sem 

einstaklingar og samfélagið í heild verði af neyslu vímuefna. Skaðaminnkun er það úrræði sem 

tekur mest mið af mannréttindum fólks og sé árangur þjónustunnar mælanlegur í mannslífum. 

Bent er á að áfengi og tóbak sé leyfilegt en bannstefna gildi um önnur vímuefni og telur 

Snarrótin það vera brot á meðhólfsreglunni. Vísað er til þess að heilbrigðisráðherra hafði lagt 

 
133 Alþt. 2019-2020, A-deild, 23. mál, umsögn IOGT við frumvarpið, Dbnr. 417. 
134 Alþt. 2019-2020, A-deild, 23. mál umsögn Ríkissaksóknara við frumvarpið, Dbnr. 494. 



   
 

   
 

fram frumvarp um neyslurými sem lögregla og ríkissaksóknari hafi staðið í vegi fyrir. 

Velferðarnefnd komst að þeirri niðurstöðu að til að auðvelda rekstur neyslurýmis þyrfti að 

lögleiða vörslu neysluskammta skilyrðislaust.135 

 

7.3 Stjórnarfrumvarp um afglæpavæðingu neysluskammta lagt fyrir á 151. 

löggjafarþingi 

Flutningsmaður: Svandís Svavarsdóttir, þáverandi heilbrigðisráðherra. 

Umfjöllun um frumvarpið  

Frumvarpið er De Jure afbrigði sem afnemur refsingar á vörslu og kaup á fíkniefnum. 

Breytingin felur í sér að bæta við málslið við 4. mgr. 3. gr. laganna sem kveður á um að ráðherra 

skuli setja reglugerð um hvað getur talist til eigin nota og innan þeirra marka sem reglugerðin 

kveður á um að sé að varsla og kaup séu heimil þeim sem eru 18 ára og eldri. Frumvarpið gerir 

engar breytingar á sölu, innflutningi, útflutningi, skiptum, afhendingu, móttöku, framleiðslu 

eða tilbúningi efna, slíkt heldur áfram að vera refsivert. Gert er ráð fyrir að lögregla hvorki 

haldleggi né geri neysluskammta upptæka. Í frumvarpi eru nokkur lönd tekin til umfjöllunar 

og er Noregur eitt af þeim. Þar var stofnuð þverfagleg nefnd sem hafði samráð við fjölda 

stofnana, félagasamtaka og hagsmunaaðila. Nefndin skilaði tillögu að mjög svipaðari aðferð 

og Portúgal notast við.136 Viðbótargögn sem fylgdu frumvarpi var úttekt rannsókna- og 

upplýsingaþjónustu Alþingis. Í henni eru gerð skil á hver munurinn sé milli afglæpavæðingar 

og lögleiðingar. Afglæpavæðing verandi „í grófum dráttum má segja að afglæpavæðing 

fíkniefna feli í sér að litið verði á fíkniefnaneyslu sem heilbrigðisvanda sem meðhöndla þurfi í 

heilbrigðiskerfinu frekar en dómskerfinu. Í stað þess að dæma þá sem brjóta lögin í fangelsi 

yrði þeim því gert að sækja meðferðarúrræði eða greiða sekt“ og um lögleiðingu: „Með 

lögleiðingu fíkniefna er hins vegar átt við að lög sem banna vörslu og neyslu fíkniefna yrðu 

felld úr gildi sem myndi gera ríkisvaldinu kleift að hafa eftirlit með og skattleggja sölu og 

notkun þeirra líkt og gert er með áfengi.“137  

 

Umræður 

Frumvarpið var tekið til fyrstu umræðu og var síðan sent til umfjöllunar til velferðarnefndar. 

Þaðan kom það ekki, en slíkt er kallað að frumvarp „sofni í nefnd“.138 

 
135 Alþt. 2019-2020, A-deild, 23. mál umsögn Snarrótarinnar við frumvarpið, Dbnr. 354. 
136 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 1193 – 714. mál. 
137 Alþingi. Rannsókna- og upplýsingaþjónusta (n. 103) 1. 
138 Arna Schram, „Að sofna ... í nefnd“ (mbl.is, 29. nóvember 2003) 
<https://www.mbl.is/greinasafn/grein/766741/> skoðað 13. apríl 2022. 



   
 

   
 

 

Umsagnir með frumvarpi  

Umsagnir með frumvarpinu árið 2021 fékk 29 umsagnir en sendar voru út 27 

umsagnarbeiðnir.139 Því er ljóst að mikill áhugi er á málaflokknum og skiptar skoðanir um 

hvernig stefnu skuli hafa í vímuefnamálum. Hér verður farið yfir fjórar umsagnir sem hafa 

ólíkar áherslur.  

 

Embætti landlæknis  

Umsögn Embættis Landlæknis ítrekar fyrri afstöðu sem kemur fyrir í umsögn í máli nr. 23 árið 

2019-2020140 þar sem vísað er til þess að heildarendurskoðun sé þörf á stefnu í málaflokknum 

og að meta þurfi og afmarka hvernig mæla eigi árangur. Bent er á að í frumvarpinu sé ekkert 

sem gefi til kynna að aukið verði við forvarnir eða aðrar leiðir sem farnar voru í Portúgal, en 

sú leið er tekin til fyrirmyndar í lögskýringargögnum með frumvarpinu. Bent er á að sú leið 

hafi falið í sér umtalsverða og metnaðarfulla fjárfestingu í heilbrigðisþjónustu ásamt heildrænni 

stefnu. Vitnað er í Joao Goulao yfirmann SICAD (ávana- og vímuefnavarnarskrifstofu 

Portúgal): „Afglæpavæðing er ekki kraftaverk. Ef þú gerir aðeins það, þá versnar ástandið.” 

Því er ítrekað að ásamt afglæpavæðingu þarf að gera aðrar jafn mikilvægar aðgerðir á sama 

tíma til að tiláætlaður árangur náist. Síðast er svo vitnað í 33. gr. Barnasáttmálans sem er í gildi 

á Íslandi, en þar er kveðið á um að aðildarríki skuli gera allar viðeigandi ráðstafanir til að 

vernda börn gegn ólöglegri notkun ávana- og fíkniefna.141 

 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu  

Umsögn Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu mælir gegn frumvarpinu með vísan til þess að 

skoða þurfi aðra þætti sem lúta að markmiði frumvarpsins. Bent er á að „til eigin nota“ sé 

hvergi skilgreint og það skapi óvissu. Einnig er bent á að skilin milli neytanda og seljanda séu 

oft óljós og það sé alþekkt að neytendur fjármagni sína neyslu með sölu á efnum, og eru slíkir 

einstaklingar sjaldan með mikið magn efna á sér. Frumvarpið, öðlist það lagagildi, myndi verða 

til þess að þessir einstaklingar sæti ekki viðurlögum þrátt fyrir að vera að dreifa og selja 

fíkniefni, slík brot sé erfitt að sanna og séu þau því oft heimfærð upp á vörslu og sætir 

viðkomandi afleiðingum á þann hátt. Vísað er til þess að gerðar séu kröfur um skýrleika 

refsiheimilda og megi því ekki leika vafi á slíkri heimild, en frumvarpið býr til vafa þar sem 

 
139 Alþt. 2020-2021, A-deild, 714 mál, erindi og umsagnir. 
140 Alþt. 2019-2020, A-deild, 23. mál umsögn Embætti landlæknis við frumvarpið, Dbnr. 412. 
141 Alþt. 2020-2021, A-deild, 714. mál, umsögn Embætti landlæknis við frumvarpið, Dbnr. 2840. 



   
 

   
 

hugtakið til eigin neyslu sé óskilgreint. Þó svo að í lögskýringargögnum sé gert ráð fyrir að 

ráðherra setji reglugerð um viðmiðunarmagn sem geti talist sem neysluskammtur er það ekki 

nóg, að mati lögreglunnar. Rakið er hvernig undantekningarákvæðið varðandi vörslu í lögum 

um neyslurými er gerð skil og hvernig það var fullnægjandi, þar sem skilyrði um skýrleika eru 

fyrir hendi. Bent er á að núverandi stefna sé ekki hörð refsistefna. Hér sé hægt að ljúka 

minniháttar brotum með sektargerð sbr. Rs nr. 3/2021, þó ekki liggi fyrir nein gögn um 

ítrekunaráhrif brota leggur lögreglan til að fallið sé frá saksókn sé brotamaður búinn að fá 

aðstoð hjá viðeigandi vottaðri meðferðarstöð. Síðast er bent á að ekki sé hægt að láta fólk 

afskiptalaust sem hefur meðferðis fíkniefni þar sem lögregla hafi ekki búnað til að staðreyna á 

staðnum hvort að um sé að ræða neysluskammt eða ekki, og þar af leiðandi krefst slíkt 

haldlagningar.142 

 

Bindindishreyfing IOGT  

Umsögn IOGT við frumvarpið mælir gegn umræddu frumvarpi og segir að umrætt frumvarp, 

verði það að lögum, muni ýta undir og auka neyslu á vímuefnum. Ítrekað er úr fyrri umsögnum 

að heildarstefnu skorti í áfengis- og vímuvörnum, þess er getið að fyrri stefna sé nú runnin út. 

Lagt er áhersla á að IOGT telur þörf á því að koma upp „lýðheilsumati“ sem metur allt það tjón 

sem verður í samfélaginu af völdum fíkniefna. Þá er vísað til þess að áfengi og önnur vímuefni 

hindri 14 af 17 sjálfbærni markmiðum Movendi. Vísað er til þess að með þessu frumvarpi verði 

500 mismunandi vímuefni lögleg og sendi það skilaboð um að þau séu ekki hættuleg þar sem 

þau séu ekki bönnuð. Sérstaklega er vísað til þess að á þeim lista séu efni eins og Carfentanyl 

sem er 10 þúsund sinnum sterkara en morfín, þá muni fjögur grömm af því efni geta tekið líf 

200 þúsund manna. Bent er á að áherslan sé aðallega á dauðsföll vegna ofskömmtunar en 

alfarið sé litið fram hjá annarskonar dauðsföllum sem eru í tengslum við neyslu, og vísað er til 

þess að áfengi og tóbak valda flestum dauðsföllum eða samtals 11 milljónir manna árlega. Þá 

er þess getið að í heiminum sé einungis 0.7% manna með vímuefnaröskun og þeirri spurningu 

varpað fram hvort lögleiðing eigi rétt á sér í ljósi þess hversu lítill hluti heimsins glímir við 

vímuefnaröskun. Í Bandaríkjunum þar sem kannabisefni hafa verið lögleidd í lækningarskyni 

hefur neysla barna og unglinga aukist.143 

 

Félagasamtökin Það er von, sem beita sér fyrir bættum hag fólks með fíknivanda 

 
142 Alþt. 2020-2021, A-deild, 714. mál umsögn Lögreglu á höfuðborgarsvæðinu við frumvarpið, Dbnr. 2829. 
143 Alþt. 2020-2021, A-deild, 714. mál, umsögn IOGT við frumvarpið, Dbnr. 2821. 



   
 

   
 

Umsögn samtakanna Það er von mælir með þessu frumvarpi með vísan til þess að núverandi 

stefna hafi brugðist. Það er von vill að málaflokkurinn verði færður úr löggæslu- og 

dómskerfinu yfir í heilbrigðiskerfið, enda sé vandinn heilbrigðisvandi. Talið er að frumvarpið 

verði til að minnka jaðarsetningu og styrkja skaðaminnkandi úrræði. Bent er á að séu 

neysluskammtar gerðir upptækir verði það ekki til að stöðva neyslu heldur eykur líkur á aukinni 

jaðarsetningu þar sem jaðarsettir einstaklingar stunda ólöglegt athæfi til að fjármagna neyslu 

sína. Athugasemdir eru gerðar við að samhliða afglæpavæðingu þurfi einnig að auka 

fjárveitingu til fjölbreyttari meðferðarúrræða, auka eftirfylgni og auka forvarnir. Fjármagnið 

sem sparast við að færa málaflokkinn úr löggæslu- og dómskerfinu ætti því að vera nýtt í 

heilbrigðiskerfið til að styrkja þær grunnstoðir sem þurfa að vera til staðar til að taka á móti 

fólki með vímuefnavanda. Rakið er að 75% fíkniefnabrota séu varsla á efnum og talið er að 

núverandi löggjöf sé mjög íþyngjandi fyrir fólk með fíknivanda. Gerðar eru athugasemdir við 

hvað skuli gera ef viðkomandi sé tekinn með umfram magn sem leyfilegt er, hver viðurlögin 

við því yrðu, og einnig er óskað eftir betri skýrleika.144 

 

7.3 Frumvarp um afglæpavæðingu á neysluskömmtum lagt fyrir á 152. löggjafarþingi 

Flutningsmenn frumvarpsins eru Halldóra Mogensen, Arndís Anna Kristínardóttir 

Gunnarsdóttir, Andrés Ingi Jónsson, Björn Leví Gunnarsson, Gísli Rafn Ólafsson, Þórhildur 

Sunna Ævarsdóttir, Helga Vala Helgadóttir, Logi Einarsson, Jóhann Páll Jóhannsson, Sigmar 

Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir og Jakob Frímann 

Magnússon. 

 

Umfjöllun um frumvarpið og ferill 

Frumvarpið er endurflutningur máls 23 frá 149 löggjafarþingi og vísast til umfjöllunar í kafla 

7.1. Frumvarp hefur nú þegar þessi orð eru rituð, farið í fyrstu umræðu og verið sent til 

velferðarnefndar. 

Umsagnir um frumvarp til laga  

Umsagnir með 24. mál lagafrumvarp voru 16 talsins en alls voru gerðar 29 umsagnarbeiðnir.145 

Verður farið yfir fjögur sjónarmið þeirra hér að neðan.  

 

Rauði Krossinn 

 
144 Alþt. 2020-2021, A-deild, 714. mál umsögn Það er von við frumvarpið, Dbnr. 2904. 
145 Alþt. 2021-2022, A-deild, 24. mál, erindi og umsagnir. 



   
 

   
 

Mannúðarsamtökin Rauði Krossinn hafa skilað inn umsögn við öll frumvörp sem tengjast 

afglæpavæðingu neysluskammta. Varðandi mál nr. 24/2022 er tekið undir þau sjónarmið sem 

sett eru fram í greinargerð með frumvarpi varðandi kosti þess að gera bæði kaup og vörslu 

refsilaus. Bent er á að skjólstæðingar Rauða Krossins sem nýta skaðaminnkunarþjónustu á 

þeirra vegum eru alla jafna mjög jaðarsettir og fjármagna þeir neysluskammta sínu oft með 

ólöglegu athæfi. Af því leiðir að þegar neysluskammtar eru gerðir upptækir af lögreglu verður 

það til þess að þeir einstaklingar þurfi að brjóta frekar af sér til að fjármagna nýjan skammt. 

Allt þetta leiði að jaðarsetningu og aukningu á vanda þessara einstaklinga. Bent er á að verði 

þetta frumvarp að lögum muni það styðja bæði við uppsetningu og þróun ýmsar 

skaðaminnkandi þjónustu á landinu, sem og búsetuúrræðis og dagseturs fyrir þá einstaklinga 

sem eru í virkri vímuefnanotkun. Sem dæmi um núverandi þjónustu má nefna Frú Ragnheiði, 

Konukot og Gistiskýlið. Mikilvægt sé að lagaramminn sé leiðréttur í samræmi við þá 

skaðaminnkandi þjónustu sem nú þegar er veitt og minnka þar með áhættu fólks sem bæði 

vinnur að skaðaminnkun og skjólstæðinga þeirra á því að geta lent upp á kant við lögin.146 

 

Bindindishreyfing IOGT  

IOGT hefur skilað inn umsögnum við öll frumvörpin og hefur lagst alfarið gegn því að 

neysluskammtar verði afglæpavæddir. Athugasemdir þeirra eru að frumvarpið sé illa unnið og 

vanbúið, það vanti upp á þjóðfélagsumræðuna og það vanti heildarstefnu í forvörnum sem rann 

út árið 2020. Minnst er á að Noregur hafi gert mistök sem Verkamannaflokkurinn hafi komið 

í veg fyrir, þ.e. að afglæpavæða neysluskammta, en nefnd hafði skilað 400 blaðsíðna skýrslu 

um hvernig ætti að afglæpavæða. IOGT stendur staðfastlega á því að frumvarpið sé einskonar 

lögleiðing, þótt að tæknilega sé rétt að um afglæpavæðingu sé að ræða, þá sé, að þeirra mati, 

munurinn á milli lögleiðingar og frumvarpsins sem hér um ræðir afar lítill. Rakið er hvernig 

lögleiðing áfengis árið 1989 hafi orðið til þess að fleiri stundi nú drykkju og geri það bæði oftar 

og lengur. Biðlistar í meðferðir vegna áfengisneyslu séu langir og meðferðarúrræði séu 

fjársvelt. Athugasemdir eru gerðar við upplýsingagjöf varðandi árangur og aðferðir Portúgals 

á sínum tíma, og beinist athugasemdin þó aðallega að því að vímuefni og neysla sé enn ólögleg. 

Þannig ef fólk er tekið með vímuefni, eru þau gerð upptæk og fólk fært fyrir nefnd sem ákvarðar 

bestu leiðina til að hjálpa viðkomandi. Á sama tíma hafi gríðarlegu fjármagni verið varið í 

meðferðarúrræði og má segja að umsögnin dragi í efa að afglæpavæðingin sé ástæða 

árangursins. Jafnframt er bent á að þetta frumvarp sé líklega upphaf að því að öll vímuefni 

 
146 Alþt. 2021-2021, A-deild, 24. mál, umsögn Rauða Krossins við frumvarpið, Dbnr. 661. 



   
 

   
 

verði lögleg og þeim dreift löglega manna á milli, og því til rökstuðnings er rakið hvernig 

kapítalismi og fíkniefnaheimurinn spili þar saman.147 

 

Ríkislögreglustjóri  

Umsögn ríkislögreglustjóra inniheldur athugasemdir varðandi nokkur atriði. Í fyrsta lagi er 

minnst á að í 1. gr í frumvarpinu sé miðað við að 10 daga neysluskammtur verði gerður 

refsilaus. Ríkislögreglustjóri telur að slíkt svigrúm verði til aukinnar markaðssetningar, sölu og 

dreifingar fíkniefna sem er andstætt þeim markmiðum sem frumvarpið hafi. Í öðru lagi er bent 

á að í 3. gr. frumvarpsins sé gert ráð fyrir að efni í fórum einstaklinga 18 ára og eldri, sem eru 

til eigin nota, verði ekki gerð upptæk. Hins vegar sé ekki minnst á hvað skuli gera varðandi 

börn á aldrinum 15 til 17 ára sem eru orðin sakhæf. Vísað er til þess að áfengiskaupaaldur sé 

20 ára og það sé mikilvægt að gæta að börnunum þar sem þau eru viðkvæmari fyrir áhrifum 

vímuefna, og þar af leiðandi þurfi að taka tillit til þeirra. Einnig er bent á að í 4. gr. frumvarpsins 

þurfi að gera betri skil á hvernig skuli mæla árangur af afglæpavæðingu neysluskammta. Þar 

að auki er bent á að sparnaðurinn af tilfærslu þessara mála frá löggæslu og dómskerfi yfir í 

heilbrigðiskerfið muni líklega ekki skila sér, þar sem oftast séu önnur brot framin samhliða 

upptöku neysluskammta. Að lokum er gerð athugasemd við 5. gr. þar sem stjórnvöld eru hvött 

til að láta frumvarpið ekki taka gildi fyrr en reglugerð um skilgreiningu neysluskammts liggi 

fyrir, því án hennar muni liggja fyrir lagaleg óvissa.148 

 

Félagasamtökin Það er von, sem beita sér fyrir bættum hag fólks með fíknivanda. 

Það er von lýsti ánægju sinni með frumvarpið líkt og við fyrra frumvarp. Í umsögninni er stuðst 

við fjölþjóðlegar skýrslur sem mæla með afglæpavæðingu neysluskammta til að draga úr 

jaðarsetningu og grafa undan skipulagðri brotastarfsemi. Áhersluatriðin eru að 

vímuefnavandann eigi að nálgast sem heilbrigðisvandamál og vísað er til þess að 

stjórnarskrárvarinn réttur manna sé til að fá heilbrigðisþjónustu, sbr. 1. mgr. 74. gr. stjskr. Bent 

er á í umsögninni að núverandi fyrirkomulag sé í raun ekki í samræmi við stjskr. Lagt er til að 

fjármagnið sem sparast í löggæslu- og dómskerfinu vegna afglæpavæðingar neysluskammta 

verði sett í úrræði til að hjálpa fólki með fíknivanda.149 

 
147 Alþt. 2021-2022, A-deild, 24. mál umsögn IOGT frumvarpið, Dbnr. 891. 
148 Alþt. 2021-2022, A-deild, 24. mál umsögn Ríkislögreglustjóra við frumvarpið, Dbnr. 880. 
149 Alþt. 2021-2022, A-deild, 24. mál umsögn Það er von við frumvarpið, Dbnr. 893. 



   
 

   
 

8. Niðurstöður/lokaorð 

Ljóst er að afglæpavæðing virkar best þegar hún er gerð samhliða kerfisbreytingum sem eru 

miðaðar að því að draga úr skaðlegum áhrifum neyslu fíkniefna, sem felur í sér fjölgun 

heilbrigðis- og félagslegra úrræða ásamt fjölbreyttum skaðaminnkunarúrræðum. 

Afglæpavæðing dregur úr jaðarsetningu og eykur líkurnar á að fólk sem neytir fíkniefna þori 

að nýta þau heilbrigðisúrræði sem eru til staðar.150 

Bann- og refsistefnur skila hærri dánartíðni og fleiri skráðum brotum á fíkniefnalöggjöfinni en 

á sama tíma er engin ábyrgð tekin á hvort bann- og refsistefnur skili sér í minni neyslu á meðal 

ungmenna sbr. í Frakklandi. Ljóst er að Portúgal hefur náð miklum árangri með sínu módeli 

þar sem fólk sem er tekið með fíkniefni er vísað til nefndar sem hefur það markmið að hjálpa 

fólki að hætta að nota fíkniefni. Önnur lönd hafa ekki náð sambærilegum árangri og má því 

draga ályktun um að breytingarnar sem voru gerðar samhliða afglæpavæðingunni séu jafn 

mikilvæg og afglæpavæðingin sjálf.  

Íslenskar tilraunir til afglæpavæðingar með lagabreytingum hafa verið árangurslausar þrátt 

fyrir mikla umfjöllun í fjölmiðlum hér á landi ásamt ákalli Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar 

og Sameinuðu þjóðanna um afglæpavæðingu. Ríkisstjórnin hefur staðið í vegi fyrir samþykkt 

frumvarpsins en flutningsmenn fyrsta og síðasta frumvarps koma úr stjórnarandstöðu. Sérstaka 

athygli vekur að frumvarp Svandísar Svavarsdóttur, þáverandi heilbrigðisráðherra, náði ekki 

brautargengi og sofnaði í nefnd. Varsla fíkniefna er enn ólögleg en nýlegar breytingar innan 

kerfisins hafa verið þess eðlis að segja megi að við séum búin að afglæpavæða með De Facto 

aðferð, þótt að það geti talist ágreiningsefni hvort sektarupphæð sem skráist ekki á sakaskrá sé 

of lág til að hún geti talist raunhæf viðmið miðað við neyslumynstur Íslendinga. Í raun þegar 

fólk gerist brotlegt við 1. mgr. 2. gr. laga um ávana og fíkniefni og sektarupphæð er undir 

100.000 kr. eru engin önnur viðurlög fyrir utan sektina. Ef litið er til Portúgal til samanburðar 

þar sem efni eru haldlögð og gerð upptæk og fólki vísað til nefndar sem hefur það markmið að 

hjálpa fólki að hætta að nota fíkniefni, beitir sú nefnd sektum í 4% tilfella. Það vekur athygli 

að frumvörpin hafa fengið mikla athygli og umfjöllun og svo virðist sem vitundarvakning eigi 

sér stað í þingheimi um mikilvægi afglæpavæðingar til varnar fólki með fíknivanda gegn 

jaðarsetningu og fordómum, það má sjá með fjölgun á flutningsmönnum með frumvarpi lagt 

fyrir árið 2022.  

 
150 International Drug Policy Consortium (n. 42) 65. 



   
 

   
 

 

Segja má að það eigi eftir að reyna á undantekningarákvæði 1. mgr. 2. gr. a. sem kom í kjölfar 

laga um neyslurými nr. 48/2020 og hvernig eigi að taka á því ef fólk er handtekið með fíkniefni 

á leiðinni í slík úrræði og sérstaklega þegar slík úrræði eru færanleg, líkt og Ylja sem er 

færanlegt neyslurými, en líklegt verður að telja að upp muni koma álitaefni um framkvæmd í 

þeirri stöðu, hvernig eiga lögreglumenn að bregðast við, því ekki hefur verið fjallað ítarlega 

um hvað lögregla skal gera í slíkum aðstæðum.  

Að lokum er niðurstaðan sú að heildarstefnu þarf að móta og framfylgja með mannréttindi 

fólks með fíknivanda að leiðarljósi. Tryggja þarf heilbrigðisþjónustu og meðferðarúrræði á 

öllum stigum fíknivandans. Þau lönd sem hafa náð mestum árangri í að takmarka skaðann af 

fíkniefnum og fíknivanda eru þau lönd sem einblína að taka á þessum fjölþætta vanda út frá 

félagslegum og heilbrigðissjónarmiðum, sbr. Portúgal. Til þess þurfa lögin að vera skýr og taka 

til allra hliða sem skipta máli við setningu þeirra. Það þarf að tryggja fjármagn til réttra aðila 

sem geta takmarkað þann skaða sem fíknivandi og neysla fíkniefna hefur á samfélagið. Það er 

hagur allra samfélagsþegna.  

 



   
 

   
 

Heimildaskrá 
 
„Advancing drug policy reform. A new approach to decriminalization“ (Global Comission on 
Drug Policy 2016) <http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-
content/uploads/2016/11/GCDP-Report-2016-ENGLISH.pdf> skoðað 9. apríl 2022 
 
„Afbrotatölfræði 2017, 1. janúar - 31. desember 2017“ (Ríkislögreglustjóri) 
<https://dev.logreglan.is/wp-
content/uploads/2018/09/Afbrotat%C3%B6lfr%C3%A6%C3%B0i-2017-sept.-2018.pdf> 
skoðað 4. apríl 2022 
 
Alþingi. Rannsókna- og upplýsingaþjónusta, „Afglæpavæðing fíkniefna. Úttekt“ (Alþingi 22. 
janúar 2019) <https://www.althingi.is/media/rannsoknathjonusta/rannsoknir_415_.pdf> 
skoðað 16. mars 2022 
 
Arna Schram, „Að sofna ... í nefnd“ (mbl.is, 29. nóvember 2003) 
<https://www.mbl.is/greinasafn/grein/766741/> skoðað 13. apríl 2022 
 
„Ársskýrsla Fangelsismálstofnunar 2009-2016“ (Fangelsismálastofnun) 
<https://www.fangelsi.is/media/almennt/Arstoflur-2009-til-2016.pdf> skoðað 5. apríl 2022 
 
Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi (2. útg., Bókaútgáfan Codex 2019) 
 
„Cannabis has added $43.5b to Canada’s economy since legalization: report“ (Global News, 
1. febrúar 2022) <https://globalnews.ca/news/8585983/cannabis-canada-economy-
legalization-report/> skoðað 25. apríl 2022 
 
Carhart-Harris R o.fl., „Trial of psilocybin versus escitalopram for depression“ (2021) 384 
(15) New England Journal of Medicine 1402 
 
„Comparing models of drug decriminalisation. An e-tool by IDPC“ <http://decrim.idpc.net/> 
skoðað 9. apríl 2022 
 
Davis AK o.fl., „Effects of psilocybin-assisted therapy on major depressive disorder“ (2021) 
78 (5) JAMA Psychiatry 1 
 
De Gregorio D o.fl., „Hallucinogens in mental health: preclinical and clinical studies on LSD, 
psilocybin, MDMA, and ketamine“ (2021) 41 (5) The Journal of Neuroscience 891 
 
Dómsmálaráðuneytið, „Vönduð löggjöf“ (Stjórnarráð Íslands) 
<https://www.stjornarradid.is/verkefni/log-og-rettur/lagasetning/> skoðað 5. apríl 2022 
 
„Drug policy in Sweden: a repressive approach that increases harm.“ (Transform Drug Policy 
Foundation, 15. nóvember 2018) <https://transformdrugs.org/blog/drug-policy-in-sweden-a-
repressive-approach-that-increases-harm> skoðað 3. mars 2022 
 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (ritstj.), European drug report. 
Tends and developments (Publications Office of the European Union 2020) 
<https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13236/TDAT20001ENN_web.pdf
> skoðað 2. janúar 2022 



   
 

   
 

 
——, „Czechia country drug report 2019“ (EMCDDA) 
<https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11339/czechia-cdr-2019_0.pdf> 
skoðað 1. apríl 2022 
 
——, „France country drug report 2019“ (EMCDDA) 
<https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11335/france-cdr-2019_0.pdf> 
skoðað 9. mars 2022 
 
——, „Netherlands country drug report 2019“ (EMCDDA) 
<https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11347/netherlands-cdr-2019.pdf> 
skoðað 13. apríl 2022 
 
——, „Portugal country drug report 2019“ (EMCDDA) 
<https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11331/portugal-cdr-2019_0.pdf> 
skoðað 31. mars 2022 
 
——, „Sweden country drug report 2019“ (EMCDDA) 
<https://www.emcdda.europa.eu/publications/country-drug-reports/2019/sweden_en> skoðað 
12. febrúar 2022 
 
Griffiths RR o.fl., „Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and 
anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial“ (2016) 30 
(12) Journal of Psychopharmacology (Oxford, England) 1181 
 
Hagstofa Íslands, „Lykiltölur mannfjöldans 1703-2022. Mannfjöldi 1. janúar 2021“ 
(Hagstofa Íslands - Talnaefni) <https://hagstofa.is/> skoðað 28. apríl 2022 
 
Health [e]Foundation, „Welcome to our e-learning plarform!“ (idpc) 
<https://idpc.healthefoundation.eu> skoðað 14. apríl 2022 
 
Heilbrigðisráðuneytið, „Starfshópur um afglæpavæðingu neysluskammta“ (Stjórnarráð 
Íslands, 22. febrúar 2022) <https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/nanar-um-
nefnd/?itemid=bfa756ce-94ac-11ec-8146-005056bcf582> skoðað 25. mars 2022 
 
Helgi Gunnarsson, „Af hverju var bjór bannaður á sínum tíma en annað áfengi leyft?“ 
(Vísindavefurinn, 12. júní 2017) <http://www.visindavefur.is/svar.php?id=73404> skoðað 15. 
apríl 2022 
 
„Hvernig verða lög til?“ (Vísindavefurinn, 2003) 
<http://www.visindavefur.is/svar.php?id=3668> skoðað 5. apríl 2022 
 
Instituto Portugues da Droga e da Toxicodependencia, „Annual report on the drug 
phenomena 2000“ (EMCDDA nóvember 2000) 
<https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/148/NR2000Portugal_65264.PDF
> skoðað 21. mars 2022 
 
International Drug Policy Consortium, „IDPC drug policy guide. 3rd edition“ (IDCP) 
<http://fileserver.idpc.net/library/IDPC-drug-policy-guide_3-edition_FINAL.pdf> skoðað 7. 
mars 2022 
 



   
 

   
 

„Joint United Nations statement on ending discrimination in health care settings“ (World 
Health Organization, 27. júní 2017) <https://www.who.int/news/item/27-06-2017-joint-
united-nations-statement-on-ending-discrimination-in-health-care-settings> skoðað 22. 
febrúar 2022 
 
Jónatan Þórmundsson, „Eiturlyf og afbrot“ (1972) 25 (3) Úlfljótur 207 
 
——, Viðurlög við afbrotum (Bókaútgáfa Orators 1992) 
 
——, Afbrot og refsiábyrgð. 1 (Háskólaútgáfan 1999) 
 
——, „Refsiþarfir samfélagsins og lagaleg jafnvægislist“ (2017) 67 (2) Úlfljótur 197 
 
„New psychoactive substances (NPS)“ (European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction) <https://www.emcdda.europa.eu/topics/nps_en> skoðað 31. mars 2022 
 
Nutt D og Carhart-Harris R, „The current status of psychedelics in psychiatry“ (2021) 78 (2) 
JAMA Psychiatry 121 
 
„Orðalisti: Afbrot“ (Héraðssaksóknari) <https://www.hersak.is/ordalisti/afbrot> skoðað 12. 
febrúar 2022 
 
„Orðskýringar“ (Ríkissaksóknari) <https://www.rikissaksoknari.is/brotatholar/ordskyringar/> 
skoðað 12. febrúar 2022 
 
„Organisation“ (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) 
<https://www.emcdda.europa.eu/about/organisation> skoðað 4. mars 2022 
 
Ragnheiður Bragadóttir, „Markmið refsinga“ (2003) 56 (1) Úlfljótur 97 
 
Rajagopalan S, „United Nations and World Health Organization call for drug 
decriminalization“ <https://drugpolicy.org/blog/united-nations-and-world-health-
organization-call-drug-decriminalization> skoðað 22. febrúar 2022 
 
„Sakaskrá. Sakavottorð“ (Ríkissaksóknari) <https://www.rikissaksoknari.is/sakaskra/> 
skoðað 10. febrúar 2022 
 
„Sektir og sakarkostnaður“ (Ísland.is. Dómstólar og réttarfar) <https://island.is/sektir-og-
sakarkostnadur> skoðað 3. mars 2022 
 
„Skýrsla heilbrigðisráðherra um mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum og 
hliðarverkunum vímuefnaneyslu, til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum 
réttindum þeirra, aðstandendum og samfélaginu í heild“ (Heilrigðisráðuneyti 30. ágúst 2016) 
Skýrsla til Alþingis <https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-
media/media/frettir2016/fykniskyrsla_30082016.pdf> skoðað 11. febrúar 2022 
 
„Skýrsla stýrihóps um málefni fanga“ (Félagsmálaráðuneytið 2021) 
<https://www.stjornarradid.is/library/04-
Raduneytin/Felagsmalaraduneytid/Sk%C3%BDrsla%20st%C3%BDrih%C3%B3ps%20um%
20ma%CC%81lefni%20fanga-heildarsky%CC%81rsla.X.pdf> skoðað 5. apríl 2022 
 



   
 

   
 

„The negative impact of drug control on public health. The global crices to avoidable pain“ 
(Global Commission on Drug Policy október 2015) 
<http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2012/03/GCODP-THE-
NEGATIVE-IMPACT-OF-DRUG-CONTROL-ON-PUBLIC-HEALTH-EN.pdf> skoðað 9. 
apríl 2022 
 
„Time to end prohibition“ (Global Comission on Drug Policy 2021) 
<https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-
content/uploads/2021/12/Time_to_end_prohibition_EN_2021_report.pdf> skoðað 6. apríl 
2022 
 


