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Útdráttur 
 
Í ritgerð þessari er fjallað um refsistefnu í fíkniefnalöggjöf. Meginviðfangsefni 
ritgerðarinnar var að kanna árangur refsistefnunnar sem hefur verið viðhöfð í hartnær 
heila öld. Í því skyni athugaði höfundur þróun refsiákvæða í fíkniefnalöggjöf frá 
upphafi en einnig meðalþyngd óskilorðsbundinna Hæstaréttardóma í fíkniefnamálum 
frá 1972 – 2010. Við athugun kom í ljós að refsirammi fíkniefnalöggjafarinnar hefur 
verið víkkaður mikið út og hefur meðalþyngd óskilorðsbundinna dóma að sama skapi 
aukist nokkuð mikið. 
 
Höfundur kannaði einnig ýmis gögn til að geta sýnt fram á þróun fíkniefnavandans, 
en hann hefur aukist nokkuð afdráttarlaust til langs tíma miðað við tölfræði 
meðferðarstofnana, lögreglu og niðurstöður neyslukannana og annarra rannsókna. 
Þynging refsinga virðist því hafa haft mjög takmörkuð áhrif í þá átt að draga úr 
vandanum. Virðist refsistefnan að mörgu leyti skorta stoðir á vísindalegum grundvelli. 
 
Í ritgerðinni eru helstu kenningar afbrotafræðinnar reifaðar stuttlega og einnig fjallað 
um refsingar. Sérstök áhersla er lögð á að komast að niðurstöðu um almenn og 
sértæk varnaðaráhrif refsinga við fíkniefnabrotum. Niðurstöður höfundar benda til 
þess að almenn varnaðaráhrif refsinga vegna fíkniefnabrota séu mjög takmörkuð og 
sértæk varnaðaráhrif einnig. Sértæku varnaðaráhrifin virðast minnst meðal ungra 
afbrotamanna. 
 
Að lokum er lagt mat á árangur refsistefnunnar í heild sinni út frá markmiðum hennar. 
Árangri virðist í heildina verulega ábótavant auk þess sem refsistefnan kann að hafa í 
för með sér ýmsar ófyrirséðar hliðarverkanir. Í ritgerðinni kemur í ljós að lönd með 
þyngri og strangari viðurlög við fíkniefnabrotum hafa ekki náð fýsilegri árangri en 
Íslendingar. Í ljósi góðrar reynslu annarra landa af frjálslyndi í fíkniefnalöggjöf kemst 
höfundur að þeirri niðurstöðu að tilefni sé til að endurskoða fíkniefnalöggjöfina hér á 
landi með það fyrir sjónum að ná betri árangri og sýnist þá best að taka frjálslyndari 
stefnu í málaflokknum en verið hefur. 
  



Abstract 
 
The subject of this paper is to analyze in general the effectiveness of the prohibition 
of drugs in Iceland, which has been in effect for almost a century. In order to do that, 
the author inquired the development of the penal code of the Icelandic drug law and 
the average length of prison terms issued to drug offenders in 1972 – 2010 by the 
Supreme Court. Upon inspection it was noted that, throughout the entire period, 
longer terms were warranted by amendments to the drug laws. Consequently, 
harsher sentences were given to drug offenders by the Supreme Court (although that 
the average length of sentences is likely not very long in international comparison) 
and at the end of the period prison terms had become considerably longer on 
average. 
 
The development of the drug problem was also inspected and, judging by statistics 
and research, had grown considerably over the past years. Therefore, increasingly 
burdensome sentences were not shown to have had any considerable effect as to 
reduce the drug problem. 
 
Some theories of criminology and punishment were given brief deliberation. General 
and specific deterrence were given specific consideration in relation to drug crimes. 
Deterrence was concluded to be minimal in this context. Specific deterrence seemed 
to be the least among first-time offenders. Prohibition, in many ways, seems to lack 
scientific grounds. 
 
Overall, prohibition seemed to have been very ineffective and even seemed to cause 
some unintended harms. Countries with harsher penal codes seemed mostly to fare 
equally as bad as Iceland or worse in this context. In light of experiencing 
considerable achievements, countries with more liberal drug laws have established 
precedents for a more successful doctrine. It is therefore suggested that prohibition 
be reconsidered and a more liberal course taken, based primarily on scientific 
evidence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sá sem aldrei skiptir um skoðun, mun aldrei bæta fyrir misgjörðir sínar. Hann verður 

einskis vísari á morgun en hann er í dag.“ 

- Tryon Edwards  
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1.0 - Inngangur 

Fólk hefur um aldir neytt hvers kyns vímugjafa. Maðurinn lærði snemma að ýmis efni 

má nota til lækninga og til að breyta vitundarástandi sínu sér til afþreyingar, í 

trúarlegum tilgangi eða af öðrum ástæðum. Þessi neysla hefur í tímans rás verið sem 

órjúfanlegur fylgifiskur mannlegrar tilveru.1 Þessi staðreynd er óumdeild en nú á 

síðari árum hafa betur komið í ljós ýmsir eiginleikar þessara efna sem geta verið 

háskalegir,2 þó að þeir hafi að einhverju leyti verið kunnir um lengri tíma.3 

Þjóðir heims eru því að mörgu leyti sammála um að neysla sumra þessara 

efna, sem í seinni tíð hafa verið nefnd ávana- og fíkniefni, sé vandamál sem ekki 

megi líta framhjá og í kjölfarið gripið til aðgerða til að reyna að stemma stigu við 

útbreiðslu þeirra og neyslu. Nokkur samhugur hefur verið um að til þess að draga úr 

eða koma í veg fyrir neyslu á þessum efnum sé ráðlegast að banna vörslu, dreifingu, 

sölu eða annarskonar meðferð sumra efnanna og beita refsingum verði menn 

uppvísir að slíku. Vandséð er á hverju þessi flokkun efnanna er nákvæmlega byggð, 

en þó er ljóst að flokkunin er ekki byggð á staðfestum skaðlegum áhrifum efnanna á 

neytendur þeirra.4 

Markmið refsinga er að draga úr brotum á fíkniefnalöggjöfinni og minnka 

neyslu efnanna,5 fyrst og fremst með úrræðum eða refsingum sem eru til þess fallin 

að hafa almenn og sértæk varnaðaráhrif.6 

Ætlun mín í þessari ritgerð er að rýna í gögn og tölfræði frá upphafi setningar 

fíkniefnalöggjafar á Íslandi og meta hvort að sú grunnrefsistefna sem viðhaldið hefur 

verið í hartnær eina öld hafi skilað tilætluðum árangri. Jafnframt mun ég kanna 

meginatriði þess hvers vegna refsingum er beitt og að auki hvort refsingar við 

fíkniefnabrotum hafi varnaðaráhrif. Einnig mun ég kanna í stuttu máli, þar sem tilefni 

og tækifæri gefst til, hvort aðrar aðferðir kunni að vera færar til að draga úr 

fíkniefnavandanum. 

                                            
1
 Fíkniefni og forvarnir – handbók fyrir heimili og skóla. Ritstj. Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson. 

Fræðslumiðstöð í fíknivörnum. 2001. Bls. 78. 
2
 Goldberg, Raymond. Drugs across the Spectrum. Cengage Learning. Bandaríkin. 2009. Bls. 81. 

Frumvarp til laga um ávana- og fíkniefni. Þskj. 588. 286. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/94/s/pdf/0588.pdf [sótt á vef 15.5.2011]. 
3
 Fíkniefni og forvarnir – handbók fyrir heimili og skóla. Bls. 180. 

4
 Sama heimild Bls. 79. 

5
 Nowlis, Helen. Fíkniefni – Ný viðhorf til vandans. Guðbjörn Sigurmundsson, Margrét Eggertsdóttir og 

Sonja Diego íslenskuðu. Námgsgagnastofnun. Reykjavík. 1985. Bls. 15. 
6
 Jónatan Þórmundsson. Viðurlög við afbrotum. Bókaútgáfa Orators. Reykjavík. 1992. Bls. 69. 

http://www.althingi.is/altext/94/s/pdf/0588.pdf
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2.0 - Saga fíkniefnalöggjafar á Íslandi 

Á Íslandi voru fyrst sett lög um ólögleg fíkniefni7 árið 1923, með lögum nr. 14/1923. 

Voru það hin svokölluðu ópíumlög og tóku þau til tilbúnings og verslunar með ópíum, 

kókaín, morfín og heróín. Á þessum tíma var umsýsla með þau efni sem nú þekkjast 

á fíkniefnamarkaði miklum mun minni, en ópíum var hér á landi lítillega notað til 

lækninga. Leiða má líkum að því að eitthvað hafi verið um neyslu örvandi efna á 

meðal efnaðri borgara. Það þekktist einnig lengi fram eftir síðustu öld að stúdentar 

neyttu amfetamíns í prófum til að auka afköst sín. Þetta hefur lítt verið kannað, enda 

að vonum feimnismál.8  

Ópíumlögin voru fyrst og fremst byggð á svokallaðri Haag-samþykkt frá 23. 

janúar 1912, sem Ísland gerðist fullgildur aðili að árið 1921. Lögin voru þau fyrstu hér 

á landi sem kváðu á um lögmæti vímuvaldandi efna utan áfengis, en nokkru áður en 

ópíumlögin voru sett hafði Alþingi lögfest áfengisbann hér á landi.9 Í fyrstu grein 

ópíumlaganna sagði: „Bannaður er tilbúningur, innflutningur og útflutningur á unnu 

ópíum og verslun með það.“ Dómsmálaráðherra var með 4. gr. laganna jafnframt 

veitt heimild til að ákvarða að bannið skyldi gilda um öll efni sem unnin væru úr 

framangreindum efnum.10 

Ópíumlögin mörkuðu upphaf þess að refsiviðurlögum var beitt í málaflokknum. 

Á ópíumlögunum var gerð veruleg breyting með breytingalögum nr. 43/1968. 

Breytingin fólst í því að dómsmálaráðherra var heimilt að fella undir lögin hverskonar 

efni sem sýnt væri fram á með vísindalegri rannsókn að mögulegt væri að misnota á 

líkan hátt og þau efni sem nefnd voru í upphaflegu ópíumlögunum (það er ópíum, 

kókaín, morfín og heróín).11 

Ópíumlögunum var síðan breytt á ný með breytingalögum nr. 25/1970. Var þá 

felld inn í lögin heimild til að gera hin ólöglegu efni upptæk ásamt hugsanlegum 

hagnaði sem hlotist hefði af sölu þeirra, auk þess sem refsirammi fyrir brot á lögunum 

                                            
7
 Í ritgerð þessari merkja orðin vímuefni og fíkniefni hér eftir öll þau ávana- og fíkniefni sem fram koma 

í lögum nr. 65/1974, með áorðnum breytingum, og einnig í reglugerð nr. 233/2001, með áorðnum 
breytingum, nema annað sé tekið fram. 
8
 Björn Jón Bragason, sagnfræðingur: Viðtal 16.5.2011. 

9
 Ómar H. Kristmundsson. Ólögleg ávana- og fíkniefni á Íslandi. Dóms- og Kirkjumálaráðuneytið. 

Reykjavík. 1985. Bls. 23. 
10

 Lagasafn – Gildandi lög íslenzk vorið 1945. Dómsmálaráðuneytið. Reykjavík. 1947. 
11

 Frumvarp til laga um breyting á lögum um tilbúning og verzlun með ópíum o. fl., nr. 14 20. júní 1923. 
Þskj 459. 177. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/88/s/pdf/0459.pdf [sótt 
á vef 15.5.2011]. 

http://www.althingi.is/altext/88/s/pdf/0459.pdf
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var útvíkkaður verulega.12 Lögin voru í kjölfar breytingalaganna endurútgefin með 

áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 77/1970.13 

Ópíumlögin voru síðar felld úr gildi með núgildandi lögum um ávana- og 

fíkniefni nr. 65/1974. Núgildandi lög voru sett í kjölfar fíkniefnasamninga Sameinuðu 

þjóðanna, Single convention on Narcotic Drugs og Convention on Psychotropic 

Substances, frá árunum 1961 og 1971. Íslensku lögin voru samin með hliðsjón af 

dönskum lögum um sama efni. Ætlunin var að setja heilsteypta löggjöf í 

málaflokknum í ljósi vaxandi vandamála tengdum efnunum og vegna þess að 

ópíumlögin þóttu ekki nægjanlega góð til að takast á við þau. Í lögunum var ráðherra 

í 3. gr., líkt og í ópíumlögunum, veitt heimild til að ákveða hvaða efni féllu undir lögin 

með reglugerð.14 Hefur það verið gert með reglugerð 233/2011 sem hefur verið breytt 

nokkrum sinnum í því skyni að fella fleiri efni þar undir. 

Lög um ávana- og fíkniefni hafa síðan þau voru sett tekið breytingum, sem 

flestar snúa að hækkun refsiramma og sektarfjárhæða,15 eins og til dæmis með 

breytingu á 1. gr. laga um ávana- og fíkniefni með breytingalögum nr. 13/198516 eða 

útfærslu verknaðarlýsinga í því skyni að láta skylda háttsemi falla undir refsiákvæði 

laganna, samanber til dæmis 1. gr. laga nr. 49/1993.17 

Samhliða þeirri breytingu sem gerð var á fíkniefnalöggjöfinni með setningu 

laga um ávana- og fíkniefni voru sett lög nr. 64/1974 um breytingu á almennum 

hegningarlögum.18 Með setningu laganna var lögfest í alm. hgl. refsiákvæði sem fól í 

sér að meiriháttar brot á lögum nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni varðaði við alm. 

hgl. Var ætlunin að árétta það viðhorf að sérstaklega saknæm fíkniefnabrot væru litin 

mjög alvarlegum augum og vörðuðu þannig við alm. hgl. Með lögum nr. 64/1974 var 

því fellt inn í alm. hgl. ákvæði 173. gr. a. sem kvað á um tíu ára hámarksrefsingu við 

                                            
12

 Sjá kafla 2.2 í þessari ritgerð. 
13

 Frumvarp til laga um breyting á lögum um tilbúning og verzlun með ópíum o.fl., nr. 14 20. júní 1923. 
Þskj. 485. 137. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/90/s/pdf/0485.pdf [sótt 
á vef 15.5.2011]. 
14

 Frumvarp til laga um ávana- og fíkniefni. Þskj. 588. 286. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/94/s/pdf/0588.pdf [sótt á vef 15.5.2011]. 
15

 Ársskýrsla Ríkislögreglustjórans: Viðauki - Sögulegt yfirlit um upphaf og þróun fíkniefnamála á 
Íslandi og nokkur áhersluatriði um auknar aðgerðir lögreglu gegn fíkniefnavánni. Ríkislögreglustjórinn. 
1999. Bls. 54. 
16

 Frumvarp til laga um breyting á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, sbr. lög nr. 60/1980 og 
lög nr. 75/1982. Þskj. 846. 274. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/107/s/pdf/0846.pdf [sótt á vef 15.5.2011]. 
17

 Frumvarp til laga um breyting á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65 21. maí 1974. Þskj. 617. 339. 
mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0617.html [sótt á vef 15.5.2011]. 
18

 Hér eftir alm. hgl. 

http://www.althingi.is/altext/90/s/pdf/0485.pdf
http://www.althingi.is/altext/94/s/pdf/0588.pdf
http://www.althingi.is/altext/107/s/pdf/0846.pdf
http://www.althingi.is/altext/116/s/0617.html
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hverskyns fíkniefnabrotum.19 Þetta refsiákvæði hefur nú verið víkkað enn frekar út, 

með lögum nr. 32/2001, en vísast til umfjöllunar um það í næstu kafla. 

Ákvæði er lúta að fíkniefnum eða öðrum efnum sem hægt er að misnota er að 

finna víðar í löggjöfinni, til dæmis í 44. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og 52. gr. 

loftferðalaga nr. 34/1964 en höfundur telur ekki tilefni til að fjalla sérstaklega um það 

hér.  

2.1 - Þróun refsiákvæða í fíkniefnalöggjöfinni 

Eins og fyrr segir voru fyrstu refsiviðurlögin við fíkniefnabrotum hér á landi lögfest 

með setningu ópíumlaganna, nr. 14/1923, en þau voru fyrsta löggjöfin sem fjallaði um 

málaflokkinn. Í 5. gr. laganna var kveðið á um kr. 10.000 hámarkssekt (á þáverandi 

verðlagi) og fangelsi í ótilgreindan tíma vegna brota á lögunum. Refsingar við 

fíkniefnabrotum voru lengi vel vægar framan af á 20. öldinni, enda var neysla 

efnanna þá ekki álitin stórfenglegt vandamál og neyslan heldur ekki orðin eins 

útbreidd og hún varð þegar fram liðu stundir. Með gildistöku alm. hgl. þann 12. 

febrúar 1940, sem breyttu m.a. ópíumlögunum, var hámarksrefsing ákveðin 

fangelsisvist í 2 ár, sbr. 268. gr. þágildandi laga.20 

 Með breytingalögum nr. 25/1970 voru refsiákvæði ópíumlaganna útvíkkuð 

mjög. Var hámarkssekt, sem enn var kr. 10.000 frá því að ópíumlögin voru fyrst sett, 

hækkuð upp í kr. 1.000.000 í samræmi við breytt verðlag. Var með breytingalögunum 

tekin samnorræn stefna og ákveðið að fordæmi hinna norðurlandaþjóðanna21 að 

leggja að hámarki sex ára fangelsisvist við fíkniefnabrotum, ef um stórfellt brot var að 

ræða.22 

Árið 1974, þegar fyrsta samræmda fíkniefnalöggjöfin (sem nú eru lög nr. 

65/1974) var sett af Alþingi var hæsta mögulega refsing fyrir fíkniefnabrot eins og fyrr 

                                            
19

 Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum nr. 19 12. febrúar 1940. Þskj. 553. 274. 
mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/94/s/pdf/0553.pdf [sótt á vef 
15.5.2011]. 
20

 Lagasafn – Gildandi lög íslenzk vorið 1945. Dómsmálaráðuneytið. Reykjavík. 1947. 
Safn greinargerða við almenn hegningarlög. „Greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 
19/1940“. Ritstj. Ragna Árnadóttir, Sigurbjörn Á. Þorbergsson. Úlfljótur, 1989. 
21

 Jóhann Hafstein, dómsmálaráðherra: Þingræða á Alþingi. Efri deild: 33. fundur, 90. löggjafarþing. 
137. mál. verslun með ópíum o.fl. Vefútgáfa Alþingistíðinda. Slóð: 
http://www.althingi.is/altext/gomulraeda.php4?rnr=612&lthing=90&dalkur=580 [sótt á vef 15.5.2011]. 
22

 Frumvarp til laga um breyting á lögum um tilbúning og verzlun með ópíum o. fl., nr. 14 20. júní 1923. 
Þskj. 485. 137. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda. Slóð: http://www.althingi.is/altext/90/s/pdf/0485.pdf [sótt 
á vef 15.5.2011]. 

http://www.althingi.is/altext/94/s/pdf/0553.pdf
http://www.althingi.is/altext/gomulraeda.php4?rnr=612&lthing=90&dalkur=580
http://www.althingi.is/altext/90/s/pdf/0485.pdf
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segir sex ára fangelsisvist, sbr. 2. gr. þágildandi ópíumlaga, sem lög nr. 65/1974 um 

ávana- og fíkniefni leystu af hólmi. Sú breyting var jafnframt gerð að hámarksrefsing 

á hinum eiginlegu fíkniefnalögum, sem þá urðu lög um ávana- og fíkniefni eftir að þau 

leystu ópíumlögin af hólmi, var færð úr sex árum í tvö ár. Hámarksfjárhæð sekta hélst 

óbreytt.23 

Um svipað leyti voru samþykkt lög nr. 64/1974 um breytingu á almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940, sem kváðu á um að brot á lögum um ávana- og fíkniefni 

sem væru sérstaklega alvarleg gætu borið allt að tíu ára hámarksrefsingu.24 Til að 

brot á fíkniefnalöggjöf gæti talist vera sérstaklega alvarlegt og varða við alm. hgl. 

þurfti samkvæmt 173. gr. a. alm. hgl. eitt af þrem atriðum að koma til: 

 Hinn brotlegi þurfti að láta mörgum [einstaklingum] í té ávana- og 

fíkniefni 

 Hinn brotlegi þurfti að afhenda ávana- og fíkniefni gegn verulegu gjaldi 

 Hinn brotlegi þurfti að fremja brot á annan sérstaklega saknæman 

hátt 

Í greinargerð með lögunum sagði meðal annars: „Með þessu er það viðhorf 

áréttað, að a. m. k. sérstaklega saknæm brot gegn lögum þessum [lögum nr. 65/1974 

um ávana- og fíkniefni] séu mjög alvarleg.“25 Þannig var hæsta mögulega 

fangelsisrefsing fyrir fíkniefnabrot færð úr sex árum samkvæmt ópíumlögunum í tíu ár 

samkvæmt þágildandi 173. gr. a. alm. hgl.26 

Með breytingalögum nr. 60/1980 var hámarkssekt við brotum á lögum um 

ávana- og fíkniefni hækkuð úr einni milljón í sex milljónir.27 Lögunum var svo breytt á 

                                            
23

 Frumvarp til laga um ávana- og fíkniefni. Þskj. 588. 286. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda. Slóð: 
http://www.althingi.is/altext/94/s/pdf/0588.pdf [sótt á vef 15.5.2011]. 
24

 Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum nr. 19 12. febrúar 1940. Þskj. 553. 274. 
mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/94/s/pdf/0553.pdf [sótt á vef 
15.5.2011]. 
25

 Frumvarp til laga um ávana- og fíkniefni. Þskj. 588. 286. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda. Slóð: 
http://www.althingi.is/altext/94/s/pdf/0588.pdf [sótt á vef 15.5.2011]. 
26

 Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum nr. 19 12. febrúar 1940. Þskj. 553. 274. 
mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/94/s/pdf/0553.pdf [sótt á vef 
15.5.2011]. 
27

 Frumvarp til laga um breyting á lögum um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974. Þskj. 321. 150. mál. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/102/s/pdf/0321.pdf [sótt á vef 15.5.2011]. 

http://www.althingi.is/altext/94/s/pdf/0588.pdf
http://www.althingi.is/altext/94/s/pdf/0553.pdf
http://www.althingi.is/altext/94/s/pdf/0588.pdf
http://www.althingi.is/altext/94/s/pdf/0553.pdf
http://www.althingi.is/altext/102/s/pdf/0321.pdf
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ný með lögum nr. 75/1982 en þá var hámarksfjárhæð sekta við fíkniefnabrotum 

numin úr gildi.28 

Með lagabreytingu árið 1985, sem lögfest var með lögum nr. 13/1985 um 

breytingu á lögum nr. 65/1974, var hæsta mögulega refsing við brotum á lögum um 

ávana- og fíkniefni færð úr tveggja ára fangelsisvist í sex ára fangelsisvist. Þannig 

var refsirammi brota, sem ekki þóttu nægilega alvarleg til að teljast vera brot á 

almennum hegningarlögum, þrefaldaður.29 

Árið 2001, með lögum nr. 32/2001 um breytingu á almennum hegningarlögum, 

var refsirammi 173. gr. a. alm. hgl. svo útvíkkaður enn frekar og hámarksrefsing 

hækkuð úr tíu árum í tólf ára fangelsi.30 

  

                                            
28

 Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, sbr. lög nr. 34/1980, og um 
breyting á sektarmörkum nokkurra laga. Þskj. 536. 255. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/104/s/pdf/0536.pdf [sótt á vef 15.5.2011]. 
29

 Frumvarp til laga um breyting á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, sbr. lög nr. 60/1980 og 
lög nr. 75/1982. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/107/s/pdf/0846.pdf [sótt á 
vef 15.5.2011]. 
30

 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940. Þskj. 376, 
313. mál. Vefútgáfa alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/126/s/0376.html [sótt á vef 
15.5.2011]. 

http://www.althingi.is/altext/104/s/pdf/0536.pdf
http://www.althingi.is/altext/107/s/pdf/0846.pdf
http://www.althingi.is/altext/126/s/0376.html
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2.2 – Refsihæð í dómaframkvæmd og lögfræðileg álitaefni 

Samhliða því að refsirammi við fíkniefnabrotum hefur verið útvíkkaður mikið frá því 

að stjórnvöld létu sig málið fyrst varða hefur refsihæð dóma til lengri tíma litið aukist 

nokkuð mikið (sjá mynd 2.1).32 

                                            
31

 Myndin er unnin af höfundi og sett saman úr gögnum sem upprunin eru frá þremur aðilum (Sjá 
næstu fótnótu). Í öllum tilfellum er um að ræða meðalþyngd óskilorðsbundinna dóma sem fallið hafa í 
Hæstarétti þar sem fíkniefnabrot (brot á ákvæðum laga um ávana- og fíkniefni og/eða 173. gr. a. alm. 
hgl.) er aðalbrot, fyrir það tímabil sem tilgreint er. Ákveðinn fyrirvara þarf að gera við þessa 
framsetningu þar sem dómar á árinu 2006 koma fram bæði fyrir tímabilið 2003 – 2006 og 2006 – 
2010, þ.e. um tvítekningu ársins 2006 er að ræða. Þetta þarf einnig að hafa í huga varðandi efni kafla 
2.2 og undirkafla hans. 
32

 Myndin er unnin af höfundi, úr eftirfarandi heimildum: 
Páll Egill Winkel. „Fíkniefnalöggjöf á Íslandi – Könnun á dómum Hæstaréttar í fíkniefnamálum frá 1972 
til 1998“. Ritgerð til embættisprófs við lagadeild Háskóla Íslands. 2000. 
Dómar í fíkniefnamálum hafa styst. 26. desember 2006. Fréttablaðið. Reykjavík. Bls. 6 
Sandra Dröfn Gunnarsdóttir. „Fíkniefnabrot – Úttekt á dómum Hæstaréttar frá 2006 til 2010“. Ritgerð til 
meistaraprófs við lagadeild Háskólans í Reykjavík. 2010. 

 

MYND 2.1 Meðallengd fangelsisdóma hefur aukist mjög til lengri tíma.
31
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2.2.1 – Fíkniefnadómar frá 1972 – 2002, samfelld þynging og MDMA málin 

Á tímabilinu 1972 – 1980, þegar lög um ávana og fíkniefni voru ný af nálinni var 

meðallengd fangelsisdóma33 við fíkniefnabrotum um tveir og hálfur mánuður.34 

Dómar þyngdust nokkuð á árunum 1981 – 1990, en refsirammi laga um 

ávana- og fíkniefni hafði sem fyrr segir verið færður úr tveggja ára hámarks fangelsi í 

sex ár árið 1985 með breytingalögum nr. 13/1985.35 Var meðallengd 

fangelsisrefsinga á tímabilinu orðin ríflega tíu mánuðir.36 

Sambærileg þróun átti sér stað á árunum 1991 – 1995 en refsingar höfðu þá 

þyngst úr rúmlega tíu mánuðum á tímabilinu á undan upp í tæplega 18 mánaða 

fangelsisvist að meðaltali í málaflokknum.37 

Á árunum 1996 – 1998 varð svo veruleg aukning á meðalþyngd dóma sem 

kveðnir voru upp á tímabilinu, en meðallengd þeirra var rétt tæplega þrjú ár.38 

Dómar þyngdust svo enn á tímabilinu 1999 – 2002 og voru þá komnir upp í 

rúma 40 mánuði að meðaltali,39 en á tímabilinu var hámarksrefsing færð úr tíu árum í 

tólf ár, með breytingalögum nr. 32/2001, sbr. núverandi 173. gr. a. alm. hgl. Dómar í 

fíkniefnamálum höfðu aldrei verið jafn þungir í íslenskri réttarsögu. Með fyrrgreindri 

lagasetningu (lög nr. 32/2001) var verið að vekja sérstaka athygli á alvarleika 

brotanna og „tekið undir það refsimat sem dómstólar hafa beitt.“ Af frumvarpinu má 

sjá að innflutningur á MDMA40 var litinn sérstaklega alvarlegum augum vegna mjög 

hættulegra eiginleika efnisins að mati löggjafans.41 

Í frumvarpi með lögum nr. 32/2001 kom jafnframt fram að ætlunin væri að 

víkka út refsiramma sem hafði þá nánast verið fullnýttur í dómum sem höfðu nýverið 

                                            
33

 Hér er um að ræða Hæstaréttardóma, nema annað sé tekið fram.  
34

 Páll Egill Winkel. „Fíkniefnalöggjöf á Íslandi“. 
35

 Frumvarp til laga um breyting á lögum um ávana - og fíkniefni, nr. 65/1974, sbr. lög nr. 60/1980 og 
lög nr. 75/1982, þskj. 846, 274. mál. Vefútgáfa alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/107/s/pdf/0846.pdf [sótt á vef 15.5.2011]. 
36

 Páll Egill Winkel. „Fíkniefnalöggjöf á Íslandi“. 
37

 Sama heimild. 
38

 Sama heimild. 
39

 Dómar í fíkniefnamálum hafa styst. 26. desember 2006. Fréttablaðið. 
40

 MDMA er í talmáli nefnt ecstasy, eða alsæla á íslensku. Hafa ber í huga að hugtakið „e-pilla“ er 
samheiti yfir öll vímuefni sem eru seld undir því yfirskyni að innihalda MDMA, en engin vissa er fyrir 
kaupendur um styrkleika MDMA í pillunni eða önnur innihaldsefni hennar. 
41

 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940. Þskj. 376, 
313. mál. Vefútgáfa alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/126/s/0376.html [sótt á vef 
15.5.2011]. 

http://www.althingi.is/altext/107/s/pdf/0846.pdf
http://www.althingi.is/altext/126/s/0376.html


 

- 9 - 
 

fallið vegna innflutnings á fíkniefnum (aðallega MDMA).42 Í fyrsta lagi er um að ræða 

H 470/1996 þar sem refsing fyrir innflutning á 964 MDMA töflum var ákveðin fangelsi 

í sex ár. í niðurstöðu dómsins um refsimat voru ýmis atriði metin ákærða til 

refsiþyngingar og vísaði dómurinn meðal annars til 1., 3., 6. og 7 tl. 1. mgr. 70. gr. 

alm. hgl. við ákvörðun refsingar. Í dóminum var sérstaklega tekið fram að dómurinn 

taldi að efnið sem um ræddi í málinu væri eitt hættulegasta efni sem fyrirfannst á 

fíkniefnamarkaði og byggði dómurinn þessa niðurstöðu sína fyrst og fremst á áliti dr. 

Þorkels Jóhannessonar til Lögreglustjórans í Reykjavík þann 22. febrúar 1996. Í 

þennan dóm var síðar vísað, með öðrum dómum sem féllu og fjölluðu að einhverju 

leyti um skaðsemi efnisins. 

Hins vegar er um að ræða H 433/2000 þar sem aðila var gert að sæta fangelsi 

í 9 ár fyrir fyrirhugaða dreifingu á miklu magni af MDMA töflum: 

„F var dæmdur til 9 ára fangelsisvistar fyrir fíkniefnalagabrot. Um var að ræða vörslu 

14.292 MDMA taflna, sem fundust í fórum hans á Keflavíkurflugvelli, en F var þar 

staddur vegna millilendingar á leið frá Amsterdam til New York. Þótt ljóst væri að F 

hygði ekki á dreifingu efnanna á Íslandi heldur í Bandaríkjunum var talið að 

verknaðarlýsing 173. gr. a almennra hegningarlaga nr. 19/1940 tæki til fyrirhugaðrar 

sölu hans eða afhendingar þar, en samkvæmt 1. tl. 4. gr. laganna nær íslensk 

refsilögsaga jafnframt til brota sem beinast að erlendum hagsmunum. Niðurstaða 

héraðsdóms um sakfellingu var staðfest.“ 

Af orðum héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, má ráða að þessum aðila 

hafi að einhverju leyti verið metið til refsilækkunar að hann játaði brot sitt og að hann 

hafði ekki áður verið dæmdur til refsingar sem máli skipti. Þó verður ekki með fullri 

vissu spáð fyrir um hversu þungt þessi atriði vógu við ákvörðun refsingarinnar. 

Nokkru síðar, eftir að refsirammi 173. gr. a. alm. hgl. hafði verið færður úr tíu 

árum í tólf ár með breytingalögum nr. 32/2001, féll H 28/2002, en þar var aðili 

dæmdur í níu ára fangelsi fyrir innflutning á tæplega 70.000 MDMA töflum. Í 

dóminum voru hættueiginleikar efnisins undirstrikaðir og vísað til áðurnefnds H 

470/1996 hvað það varðar. Í dóminum var þó metið ákærða til refsimildunar að hann 

hafði ekki sjálfur haft frumkvæði að verknaðinum, heldur einungis verið svokallað 

burðardýr og þegið fyrir það þóknun. 

                                            
42

 Sama heimild. 
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Í öllum dómunum hér að framan er sennilegt að ákærðu hafi fengið þunga 

dóma meðal annars vegna þess að dómurinn taldi að hættueiginleiginleikar efnisins 

sem um ræðir væru þeir mestu sem þekktust á fíkniefnamarkaði. 

Höfundur telur þetta sérlega athyglisvert. Ekki liggur fyrir að dómurinn byggi 

þessa ályktun sína á neinu öðru en áliti eins manns, sem þó er sérfræðingur á 

sviðinu. Hugsanlega hefði verið heppilegt að meta með nánari hætti hverjir 

hættueiginleikar efnisins væru í raun, til dæmis með dómkvaðningu matsmanna. Það 

var þó ekki gert. 

Tilraun til þessa var gerð í H 59/2002, að beiðni lögmanns ákærða. Í málinu 

var maður ákærður fyrir innflutning á MDMA. Lögmaður ákærða óskaði eftir 

dómkvaðningu matsmanna fyrir Hæstarétti, en beiðnin náði ekki fram að ganga. Var 

það annars vegar vegna þess að ómögulegt þótti að afla upplýsinga um 

raunverulegan fjölda dauðsfalla af völdum MDMA og hins vegar vegna þess að 

matsbeiðni lögmannsins þótti of óljós. 

Höfundur getur ekki lagt mat á eða sagt til um hver þekkt skaðsemi MDMA var 

á þeim tíma sem dómarnir féllu, en telur þó rétt að vekja athygli á því að nýlegar 

erlendar rannsóknir benda til þess að skaðsemi MDMA hefur hugsanlega verið 

stórlega ofmetin43 og sé jafnvel minni en skaðsemi margra annara vímuefna44 

(löglegra og ólöglegra). Íslenskir meðferðaraðilar staðfesta sjónarmiðið um að 

skaðsemi MDMA hafi verið ofmetin í þeim dómum sem að ofan ræðir.45 

2.2.2 – Fíkniefnadómar á árunum 2003 – 2010 og áframhaldandi þynging 

refsinga 

Á tímabilinu 2003 - 2006 milduðust dómar töluvert og voru komnir niður í 27 og 

hálfan mánuð úr 40 mánaða meðaltali frá fyrra tímabili.46 Dómar þyngdust svo 

nokkuð árin þar á eftir, en á tímabilinu 2006 – 2010 voru þeir að meðaltali 42 og 

                                            
43 

Halpern, John H. Sherwood, Andrea R. Hudson, James I. Gruber, Staci, Kozin, David. Pope Jr., 
Harrison G. „Residual neurocognitive features of long-term ecstasy users with minimal exposure to 
other drugs“. Addiction. 2011. Sótt á vefsíðu Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-
0443.2010.03252.x/full [sótt á vef 2.5.2011]. 
44

 Nutt, David J. King, Leslie A. Phillips, Lawrence D. „Drug harms in the UK: a multicriteria decision 
analysis“. The Lancet, 2010; 376 (9752). Bls. 1558-1565. 
45

 Þórarinn Tyrfingsson, framkvæmdastjóri stjórnar SÁÁ: Símaviðtal 27.4.2011. 
46

 Dómar í fíkniefnamálum hafa styst. 26. desember 2006. Fréttablaðið. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2010.03252.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2010.03252.x/full
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hálfur mánuður.47 

Ástæða fyrir mildari dómum árin 2003 – 2006 er líklega fyrst og fremst sú að 

færri mál tengd MDMA komu upp en árin áður, en á árunum 1998 – 2002 féllu 

þrettán dómar vegna MDMA. Á tímabilinu 2003 – 2006 voru dómar í Hæstarétti 

vegna slíkra mála einungis tveir.48 Einnig má telja líklegt að dómstólar hafi ekki séð 

fyrir að jafn stór mál og raun ber vitni myndu koma upp og hafi því einfaldlega farið of 

geyst í nýtingu refsirammans þegar dómarnir féllu.49 

Þessu til stuðnings er áhugavert að bera saman framangreinda dóma 

Hæstaréttar í málunum H 470/1996, H 433/2000 og H 28/2002. Í H 470/1996 var 

refsing eins og fyrr sagði ákveðin sex ár undir tíu ára refsiramma fyrir innflutning á 

964 töflum af MDMA, Í H 433/2000 var ákærði dæmdur í níu ára fangelsi undir tíu ára 

refsiramma fyrir innflutning á 14.292 MDMA töflum og svo var ákærða í H 28/2002 

gert að sæta fangelsi í níu ár undir tólf ára refsiramma fyrir innflutning á um 

sjötíuföldu magni (67.485 MDMA töflur) efnis sem um var að ræða í H 470/1996 (964 

MDMA töflur).  

Þannig þótti Hæstiréttur í H 470/1996 og H 433/2000 hafa farið nokkuð geyst 

við nýtingu refsiramma 173. gr. a. alm. hgl. og hafði því nánast ekkert svigrúm í 

málum sem síðar komu til kasta dómstólsins og vörðuðu innflutning á verulega miklu 

meira magni af efnum en í þessum tveimur dómum. 

Var því önnur af tveimur mögulegum leiðum farin. Annars vegar kom til greina 

að útvíkka refsirammann enn frekar og auka þannig svigrúm dómstóla til að nýta 

hærri refsingar í enn alvarlegri málum. Hins vegar kom til greina að Hæstiréttur myndi 

einfaldlega lækka refsingar sínar í fíkniefnadómum almennt til að geta mætt þessum 

nýju og stærri málum og öðrum málum sem kynnu að koma upp síðar. Talið er að 

rétturinn hafi þá farið þá leið að milda refsingar í því skyni að hafa meira svigrúm ef 

stærri mál kæmu upp síðar.50 

                                            
47

 Sandra Dröfn Gunnarsdóttir. „Fíkniefnabrot“. 
48

 Dómar í fíkniefnamálum hafa styst. 26. desember 2006. Fréttablaðið. 
Ársskýrsla SÁÁ 2007 – 2010 bendir einnig til þess að umsvif MDMA hafi minnkað á fíkniefnamarkaði, 
en innlögnum þeirra sem fíknir eru í e-pillur hefur fækkað stöðugt frá 2002. 
49

 Valtýr Sigurðsson, fyrrverandi Ríkissaksóknari: Símaviðtal 27.4.2011. 
50

 Páll Egill Winkel, Fangelsismálastjóri: Viðtal. 27.4.2011. 
Valtýr Sigurðsson, fyrrverandi Ríkissaksóknari: Símaviðtal. 27.4.2011. 



 

- 12 - 
 

Má til marks um þessa ráðstöfun nefna H 373/2005. Í dóminum var aðili 

sakfelldur fyrir innflutning á nánast sama magni af e-töflum og kókaíni og sá sem var 

dæmdur til sex ára fangelsisrefsingar í H 470/1996, en fékk einungis tveggja ára 

fangelsi (þar að auki var brotið framið í félagi við annan mann sem fékk 18 mánaða 

fangelsi). Vekur það sérstaka athygli að í H 373/2005 var refsing ákveðin í einu lagi 

fyrir innflutning fíkniefnanna auk líkamsárásar sem ákærði hafði orðið uppvís að 

skömmu áður, auk þess sem honum var metið til refsiþyngingar að hann framdi 

brotið í félagi við fleiri menn, sbr. 2. mgr. 70. gr. alm. hgl. og að hann hugðist hagnast 

af sölu fíkniefnanna. Refsingin var eftir sem áður einungis þriðjungur af lengd þeirrar 

sem ákveðin hafði verið H 470/1996. 

Einnig má nefna H 509/2009 (Papeyjarmálið). Í málinu gerðu nokkrir aðilar 

tilraun til að flytja til landsins rúmlega 55 kíló af amfetamíni, tæplega 54 kíló af 

kannabisefnum og yfir 9.000 töflur af MDMA. Var þeim sem mestan þátt áttu í málinu 

dæmd tíu ára refsing og þeim metið til refsiþyngingar skv. 2. mgr. 70. gr. alm. hgl. að 

hafa framið brotið í félagi við fleiri menn. Um er að ræða eitt langstærsta mál sinnar 

tegundar sem upp hefur komið í íslenskri réttarsögu. Þrátt fyrir það nýttu dómstólar 

sér ekki að fullu hinn tólf ára refsiramma sem kann að mati höfundar að vera til marks 

um viðleitni þeirra til að varast þá hröðu þróun í átt refsiþynginga sem hafði átt sér 

stað árin áður. 

Má af þessu draga þá ályktun að Hæstiréttur hafi gert sér grein fyrir því að enn 

er möguleiki á að stærri mál kunni að koma upp þegar fram líða stundir. 

2.2.3 – Það sem framtíðin ber í skauti sér 

Þrátt fyrir að leiða megi líkur að því að dómstólar hafi tekið af skarið um ákveðna 

hófsemi við ákvörðun refsinga í kjölfar hrinu af MDMA málum upp úr seinustu 

aldamótum má sjá að dómar í fíkniefnamálum hafa eftir sem áður þyngst á allra 

seinustu árum. Má að mati höfundar rekja það til þess að stærri mál hafa litil dagsins 

ljós en áður þekktist.51 

Í þessu samhengi má sjá ákveðnar blikur á lofti um að refsingar kunni að fara 

að þyngjast frá dómum héraðsdóms í málum sem varða ræktun, framleiðslu og eftir 

                                                                                                                                        
Höfundur vekur athygli á því að um er að ræða mat manna á þeim atburðum sem áttu sér stað sem 
ekki er byggt á yfirlýsingum dómstóla eða öðrum opinberum gögnum. 
51

 Eins og til dæmis fyrrgreint Papeyjarmál, H 509/2009. 
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atvikum sölu kannabisefna. Að mati höfundar er líklegt að með auknum þunga í 

refsimati Hæstaréttar í þessum málum skapist fordæmi sem leitt getur til þess að 

meðalþyngd refsinga í fíkniefnamálum52 kann að aukast enn frekar þegar fram líða 

stundir. 

Ber hæst að nefna H 752/2009, H 64/2010, og H 639/2010 en allir dómarnir 

snúast um framleiðslu á kannabisefnum. Þetta eru fyrstu dómarnir sem falla í 

Hæstarétti vegna ræktunar kannabisefna í söluskyni. Í fyrsta lagi má nefna: 

H 752/2009: 

„H var sakfelldur fyrir vörslur á 414,3 g af kannabislaufum, 204 kannabisplöntum og 

53,03 g af kannabisstönglum og fyrir að hafa um nokkuð skeið staðið að ræktun 

plantnanna. Samkvæmt matsgerð sem lá fyrir í málinu mátti ætla að plönturnar gætu 

gefið af sér frá um 12 kg af marihuana og 204 g af hassolíu, miðað við 60% innihald 

THC. Við ákvörðun refsingar H var einkum litið til þess að fíkniefnalagabrot hans var 

vel skipulagt og fól í sér framleiðslu fíkniefna. Þurfti H að koma sér upp sérútbúnu 

húsnæði og leggja mikla vinnu í ræktun þeirra plantna sem um ræddi auk þess sem 

ræktunin var umfangsmikil og vel á veg komin. Á hinn bóginn var litið til þess að H var 

einungis gefin að sök varsla fíkniefna og ræktun plantna án þess að það hafi verið í 

sölu- og dreifingarskyni. Þá hafði H játað brotin greiðlega. Brot þau er H var nú 

ákærður fyrir voru framin áður en hann gekkst undir sektargerð lögreglustjóra 4. maí 

2009 vegna brota á umferðarlögum og var refsing hans því ákveðin með hliðsjón af 77. 

gr. og 78. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Var H dæmdur í 8 mánaða fangelsi, 

en að öllu virtu þóttu ekki efni til að skilorðsbinda refsingu hans.“ 

Í héraðsdóminum hafði ákærði verið dæmdur í þriggja mánaða fangelsi en 

fullnustu refsingarinnar var frestað í tvö ár, en í Hæstarétti hlaut hann átta mánaða 

óskilorðsbundið fangelsi. Það er því ljóst að refsimat Hæstaréttar er í dóminum 

töluvert mikið hærra en í héraðsdómi. Til samanburðar má einnig nefna: 

H 64/2010: 

„C var sakfelldur fyrir vörslur á 322 kannabisplöntum ætluðum til söludreifingar og fyrir 

að hafa um nokkuð skeið staðið að ræktun þeirra. Samkvæmt matsgerð sem lá fyrir í 

málinu mátti ætla að plönturnar gætu gefið af sér frá um 19 kg af marihuana og 322 g 

af hassolíu, miðað við 60% innihald THC. Við ákvörðun refsingar C var litið til eðlis og 

umfangs brots hans. Var brotið vel skipulagt og þurfti C að koma sér upp sérútbúnu 

húsnæði og leggja vinnu í ræktun plantnanna. Þá var litið til þess að um umfangsmikla 

                                            
52

 Á báðum dómsstigum. 
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framleiðslu á fíkniefnum í sölu- og dreifingarskyni var að ræða. Á hinn bóginn hafði það 

einnig áhrif á ákvörðun refsingar að C hafði játað brot sitt greiðlega auk þess sem hann 

hafði ekki áður sætt refsingu sem áhrif hafði á ákvörðun refsingar nú. Var refsing hans 

ákveðin fangelsi í 12 mánuði, en að öllu virtu þótti ekki efni til að skilorðsbinda refsingu 

hans.“ 

Í héraðsdóminum hafði ákærði verið dæmdur í 3 mánaða fangelsi en fullnustu 

refsingarinnar var frestað í 2 ár. Veruleg refsiþynging átti sér því stað í Hæstarétti þar 

sem ákærði var dæmdur í 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi. Í samanburði þessa 

dóms við fyrrgreindan H 752/2009 er bent á að í þeim dómi var ekki sakfellt fyrir 

söludreifingu, sem kann, ásamt muninum á magninu, að útskýra hvers vegna 

refsingin var ákveðin öllu styttri í H 752/2009. Til samanburðar má síðan nefna: 

H 639/2010: 

„V og Þ voru sakfelldir fyrir brot gegn lögum nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni, með 

því að hafa staðið að umfangsmikilli ræktun á kannabisplöntum í sölu- og 

dreifingarskyni og haft í vörslum sínum 493 kannabisplöntur, 2.806,9 g af 

kannabislaufum og 10,98 g af hassi. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms um 

sakfellingu ákærðu, en refsing beggja var ákveðin fangelsi í 14 mánuði. Sakarferill 

ákærðu, hvors um sig, auk umfangs og eðlis brotsins voru ekki talin gefa tilefni til þess 

að skilorðsbinda refsingu þeirra.“ 

Í héraðsdóminum höfðu ákærðu verið dæmdir til 20 mánaða 

óskilorðsbundinnar fangelsisvistar og virtist héraðsdómur þar líta til dómafordæma 

þeirra sem að framan greinir. Hæstiréttur taldi héraðsdóm of þungan og mildaði 

refsinguna í 14 mánuði. 

Miðað við framangreinda dóma er hugsanlegt að meðalþyngd dóma í 

fíkniefnamálum kunni að fara að þyngjast frekar, sérstaklega í ljósi þess að mikið 

hefur borið á kannabisræktunum undanfarin misseri, en þó skal ekkert fullyrt þar um.  

2.2.4 – Ályktanir um dómaframkvæmd í fíkniefnabrotum 

Framangreint sýnir að frá því brot á fíkniefnalöggjöf voru fyrst gerð refsiverð hefur 

það almennt verið stefna löggjafans að þyngja refsingar til að leggja áherslu á 

alvarleika brotanna og reyna að efla varnaðaráhrif þeirra. Hæstiréttur hefur að sama 

skapi þyngt refsingar fyrir fíkniefnabrot í sambærilegum málum til lengri tíma litið, 
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óháð magni eða tegund efnis.53 Refsidómar hafa þyngst stöðugt frá setningu 

núverandi fíkniefnalöggjafar utan mildunar á skömmu tímabili frá 2003 – 2006.54 Þá 

mildun má fyrst og fremst rekja til þess að færri stór mál tengd e-töflum rötuðu fyrir 

dómstóla en áður þekktist,55 en einnig hugsanlega vegna nokkuð áleitinnar nýtingar 

dómstóla á refsirammanum árin á undan. Virðast dómstólar vera að taka af skarið á 

ný um þyngingu refsinga og ber þar hæst fyrrgreinda dóma vegna 

kannabisræktana.56 

Að þessu sögðu verður því ekki komist hjá því að líta á það hvort neysla 

fíkniefna og brot á fíkniefnalöggjöf hafi minnkað eða aukist samfara þessari þróun 

sem hefur falið í sér þyngingu refsinga í fíkniefnamálum. Vísast hvað það varðar til 4. 

kafla í þessari ritgerð. 

  

                                            
53

 Páll Egill Winkel. „Fíkniefnalöggjöf á Íslandi“. Bls. 38. 
54

 Dómar í fíkniefnamálum hafa styst. 26. desember 2006. Fréttablaðið. Reykjavík. 
55

 Helgi Gunnlaugsson. Ríkið í stríði við borgarana. 26. desember 2006. Fréttablaðið. Reykjavík Bls. 6. 
56

 Vísast um nánari umfjöllun til embættisritgerðar Páls E. Winkels, Fíkniefnalöggjöf á Íslandi: Könnun 
á dómum Hæstaréttar í fíkniefnamálum frá 1972 til 1998, meistararitgerð Evu Sigrúnar Óskarsdóttur, 
Fíkniefnabrot – Úttekt á dómum Hæstaréttar frá 1998 til 2006 sem og meistararitgerðar Söndru 
Drafnar Gylfadóttur, Fíkniefnabrot – Úttekt á dómum Hæstaréttar frá 2006 til 2010.  
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3.0 – Tilgangur og markmið refsinga í fíkniefnalöggjöf 

3.1 – Kenningar um hvers vegna refsingum skuli beitt 

Refsingum hefur verið beitt sem viðbragði samfélags og yfirvalda við afbrotum um 

langa tíð. Fíkniefnabrot eru þar engin undantekning (fyrir utan þá staðreynd að 

meðferð fíkniefna hefur ekki verið ólögleg nema stuttan hluta réttarsögunnar). 

Refsingar eru réttlættar sem skynsamlegar og nauðsynlegar með vísan til ýmissa 

kenninga afbrotafræðinnar. Misjafnlega mikið hefur verið lagt upp úr þessum 

kenningum en áhersla á þær breytist í takt við tíðarandann.57 

Fíkniefnabrot sem slík eru þó frábrugðin flestum öðrum tegundum afbrota, 

utan  vændis, að því leyti að fíkniefnabrot fela að jafnaði ekki í sér neina háttsemi eða 

aðgerð sem á beinan hátt veldur þriðja aðila tjóni eða skaða. Er það vegna þess að 

einstaklingum er de facto í sjálfsvald sett að kjósa hvort þeir neyti fíkniefna eða ekki 

(þó svo að fíkniefnaneysla sem slík sé ekki refsiverð að lögum). Hið sama verður ekki 

sagt um þolendur flestra annarra afbrota, svo sem auðgunarbrota, ofbeldisbrota, 

morða, kynferðisbrota og þess háttar. 

Því er þó ekki haldið fram að meðferð fíkniefna geti ekki haft í för með sér 

vandamál. Með þessu er því heldur ekki haldið fram að neysla fíkniefna geti ekki leitt 

til fíknar neytandans í efnið. Slíkt er þó einungis afleiðing gjörða einstaklings á 

hendur sjálfum sér. Af því leiðir að skynsamlegra getur verið að líta á slíka 

fíkniefnaneytendur sem fórnarlömb eigin neyslu og ef til vill sem sjúklinga, fremur en 

afbrotamenn.58 

3.1.1 Kenningin um „auga fyrir auga“ 

Ein elsta og mögulega vinsælasta kenning og réttlætingarástæða fyrir beitingu 

refsinga í huga almennings er sú viðleitni að fyrir afbrot skuli refsa til að ná fram 

hefndum eða maklegum málagjöldum gagnvart þeim sem brjóta af sér.59 Er þá 

refsingin takmark í sjálfu sér og skipta önnur atriði, t.d. betrun eða varnaðaráhrif þá 

ekki máli svo lengi sem hinum brotlega hefnist fyrir háttsemi sína. Talið er að þessi 

kenning stafi úr kristnum siðum og má til dæmis ráða það af reglunni um „auga fyrir 

                                            
57

 Carlson, Peter M. Garrett, Judith Simon. Prison and Jail Administration: Practice and Theory. Jones 
& Bartlett Learning. 2008. Bls. 16. 
58

 Jónatan Þórmundsson. Eiturlyf og Afbrot. Úlfljótur. Reykjavík. 1972; 25 (3): Bls. 207-241.  
59

 Safn greinargerða við almenn hegningarlög. „Greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 
19/1940“. 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+M.+Carlson%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
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auga“. Þegar refsingar eru ákveðnar fyrir glæpi með þetta sjónarmið í huga tekur 

þyngd refsinganna jafnan mið af alvarleika glæpsins.60 

3.1.2 Kenningin um útilokun 

Þessi kenning byggir á því, að með ákveðnum tegundum refsinga megi gera 

afbrotamönnum ómögulegt að fremja frekari glæpi. Kenningin byggist á því að hinn 

brotlegi sé „tekinn úr umferð“ og þar með sé næsta víst öruggt að viðkomandi muni 

ekki brjóta af sér á meðan hann er í haldi. Þar með er tilgangi refsingarinnar náð með 

þetta sjónarmið í huga.61 

Refsing er því leið til að tryggja öryggi í samfélaginu með því að útiloka 

afbrotamenn frá þátttöku í því, til lengri eða skemmri tíma. Þessum áhrifum má ná 

með fangelsun og dauðarefsingum eða með annarskonar líkamlegum refsingum á 

borð við aflimun og þess háttar. Fleiri dæmi um refsingar þar sem kenningin er í 

fyrirrúmi gætu verið skynjarar sem gefa aðila rafstraum ef dómþolinn fer út fyrir 

ákveðið svæði, áfengismælir tengdur ræsibúnaði í bíl aðila sem hefur verið dæmdur 

fyrir ölvunarakstur og skírlífsbelti.62 

3.1.3 Kenningin um endurhæfingu og betrun 

Kenningin um endurhæfingu byggir á því að refsingar skulu notaðar til að betra eða 

endurhæfa brotamenn svo að þeir muni snúa sem bættir einstaklingar út í samfélag 

manna eftir að hafa tekið út refsingu. Þannig er samkvæmt kenningunni æskilegt að 

samtvinna við hina eiginlegu refsingu, þjálfun, menntun og endurhæfingu.63 

Endurspeglast þetta sjónarmið í ýmsum hvötum fyrir brotamenn til að hverfa til 

bættrar hegðunar. Má sem dæmi nefna reynslulausnir og ýmis fríðindi sem fangar 

geta fengið fyrir góða hegðun. Þá má einnig segja að starfsþjálfun fanga, réttur til 

náms í fangelsi, samfélagsþjónusta og ýmis þjónusta sem er í boði fyrir fanga séu 

angar af sama meiði samanber til dæmis IV. og VII. kafla laga nr. 49/2005 um 

fullnustu refsinga og 1. mgr. 19. gr. sömu laga, ásamt fleiru. 

  

                                            
60

 Miethe, Terance D., Lu, Hong.. Punishment: a comparative historical perspective. Cambridge 
University Press. 2005. Bls. 19. 
61

 Sama heimild. Bls. 18. 
62

 Sama heimild. Bls. 18. 
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 Sama heimild. Bls. 22. 
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3.1.4 - Kenningin um endurheimt 

Kenningin um endurheimt felur það í sér að refsingum eða refsiviðurlögum skuli beitt 

á þann veg að þeir sem hafa orðið þolendur afbrota fái bót meina sinna eða missis á 

einhvern hátt fyrir tilstilli hins brotlega. Er ætlunin að færa aðila og aðstæður í átt að 

því að sem minnst röskun verði á högum brotaþolans vegna afbrotsins. Er þessari 

kenningu ætlað að draga úr tjóni brotaþola og á sama tíma minnka líkur á því að 

brotamaðurinn fremji afbrot að nýju.64 

Er athyglinni fyrst og fremst beint að hinum brotlega atburði frekar en 

afbrotamanninum sjálfum og áhersla lögð á að brotamaðurinn beri persónulega 

ábyrgð á gjörðum sínum. Má sem dæmi nefna í japönskum rétti skyldu sumra 

brotamanna til að rita brotaþolum sínum afsökunarbréf í þeim tilgangi að ná fram 

iðrun brotamannsins og einhverskonar uppreisn brotaþolanna.65 

3.1.5 - Kenningin um varnaðaráhrif 

Kenningin um varnaðaráhrif hefur um langa tíð verið eitt þýðingarmesta sjónarmiðið 

fyrir beitingu refsinga.66 Kenningin er í eðli sínu tiltölulega einföld og byggir á því að 

einstaklingar séu almennt skynsamir, hugsi að jafnaði rökrétt og reyni að forðast 

aðstæður sem eru þeim óþægilegar. Þannig gerir kenningin ráð fyrir því að hótun um 

mikil og langvarandi óþægindi (t.d. með langri fangelsisrefsingu) leiði til þess að 

einstaklingarnir forðist að fremja háttsemina sem leitt getur til þessara óþæginda. 

Kenningin um varnaðaráhrif er sú eina sem mælir fyrir um að með refsingum megi 

með beinum hætti koma í veg fyrir afbrotahegðun áður en hún hefur átt sér stað.67 

Því er tilefni til að gefa þessari kenningu sérstakan gaum þegar fíkniefnabrot eru 

annars vegar. 

Markmið refsinga, þegar kemur að varnaðaráhrifum, eru þau tilætluðu áhrif 

refsinga að draga úr eða afstýra afbrotum áður en þau eiga sér stað.68 Ljóst er að 

refsingar geta verið mjög íþyngjandi fyrir þann sem þeim er beittur og er beiting þeirra 

að stórum hluta réttlætt með því að refsingar við ákveðinni háttsemi muni með 

almennum og sérstökum varnaðaráhrifum draga úr eða koma í veg fyrir háttsemina. 
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Varnaðaráhrifin eru þó talin vera misjafnlega mikil eftir eðli afbrota, refsihæð og 

einstaklingseinkennum hinna brotlegu.69 

3.1.5.1 – Almenn varnaðaráhrif 

Almenn varnaðaráhrif er sá fælingamáttur, sem refsingum við ákveðinni háttsemi er 

ætlað að hafa á þá sem hugsanlegir eru til þess að viðhafa þá háttsemi sem refsingin 

liggur við.70 Kenningin er sú að vitund manna um refsiviðurlög við bannaðri háttsemi 

muni aftra réttarbrotum,71 með svokölluðum fælingaráhrifum.72 Mun hinum almennu 

varnaðaráhrifum að sama skapi einnig verið ætlað að innræta mönnum þá skoðun að 

framning refsiverðrar háttsemi sér siðferðislega röng73 og virka til venjumyndunar 

sem leiðir til sjálfkrafa hlýðni við refsilögin.74 

Varnaðaráhrifin teljast skila árangri ef þau verða til þess að verulegur hluti 

einstaklinga, hættir við eða lætur hjá líða að fremja refsiverðan verknað sem þeir 

hefðu annars framið.75 Með öðrum orðum er það markmið ýmissa refsinga að hafa 

almenn varnaðaráhrif, enda liggur sú kenning að baki að refsingar fæli menn frá því 

að fremja afbrot. Kenningin gerir ráð fyrir því að þeim mun þyngri, skilvirkari76 og 

skjótvirkari77 sem refsingar eru, þeim meiri séu varnaðaráhrifin. Eðli málsins 

samkvæmt getur reynst erfitt að mæla hversu margir hafa hætt við að fremja afbrot 

vegna þess að yfir þeim vofði hótun um refsingu78 en þó er hægt að líta til ýmissa 

atriða sem geta gefið hugmynd um fælingarmátt refsinga, svo sem afbrotatíðni í 

samanburði við refsingar í sögulegu samhengi.79  
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Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á almennum varnaðaráhrifum 

refsinga virðast þó almennt benda til þess að snerpa og þyngd refsinga hafi lítil sem 

engin áhrif en öryggi um sakfellingu hafi meiri áhrif, en þó lítil. Margir fræðimenn hafi 

því orðið sammála um að almenn varnaðaráhrif refsinga séu verulega takmörkuð.80 

Má hugsanlega rekja það til þess að fólk hugsar almennt ekki með eins skynsömum 

hætti og kenningin um varnaðaráhrif gerir ráð fyrir. Það er gömul saga og ný, að hvað 

sem rannsóknum líður hefur almenningur mikla trú á varnaðaráhrifum og kallar oft 

eftir þyngri refsingum ef umfjöllun um afbrot er áberandi í samfélaginu,81 en þekking 

almennings á afbrotum og refsikerfinu er almennt frekar lítil.82 

Menn virðast eftir sem áður ekki á eitt sáttir um það hvort þessum tilætluðu 

varnaðaráhrifum sé náð með refsingum,83 en erfitt getur reynst að mæla með 

fullnægjandi hætti hversu mikil varnaðaráhrifin eru.84 

Í fyrsta lagi er ómögulegt að segja hvort yfirvofandi hætta á refsiviðurlögum sé 

meginástæða þess að fólk hættir við eða ákveður að láta af brotahegðun. Önnur 

atriði geta vegið jafn þungt eða þyngra, til dæmis siðferðiskennd viðkomandi, 

trúarskoðanir, skortur á tækifærum til að fremja brot eða einhver annarskonar 

ómöguleiki. Í öðru lagi eru flest refsivörslukerfi því marki brennd að refsingar fyrir 

afbrot eru sjaldnast hvorki snöggar né skilvirkar. Lítill hluti glæpa kemur að jafnaði inn 

á borð yfirvalda, enn minni hluti er kærður og ennþá færri brot leiða til sakfellingar 

þeirra sem brjóta af sér. Þegar upp er staðið getur því raunin verið sú að þrátt fyrir að 

refsiviðurlög liggi við brotinu séu svo litlar líkur á sakfellingu að verulega dregur úr 

fælingarmætti refsinganna. Í ofanálag getur tekið marga mánuði og jafnvel ár frá því 

að gerandi verður uppvís að einhverri háttsemi og þar til hann er sakfelldur, en enn 

lengri tíma getur svo tekið að fullnusta refsingunni.85 Telja verður að þessi atriði séu 

til þess fallin að draga úr varnaðaráhrifum. 
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Í þriðja lagi er ljóst að þrátt fyrir að ákveðin refsing kunni að liggja við brotum 

þarf verulega mikið að koma til svo að hámarksrefsingum verði beitt.86 

Af öllu framangreindu má ráða, að varnaðaráhrif geta talist til staðar ef þyngri, 

skjótari og skilvirkari refsingar skila sér í fækkun afbrota í viðkomandi málaflokki, en 

sé svo ekki má leiða líkur að því að varnaðaráhrifin séu veik eða ekki til staðar. 

3.1.5.2 – Um almenn varnaðaráhrif refsinga við fíkniefnabrotum 

Eins og fram hefur komið getur verið erfitt að meta hvort og þá hvaða atriði verða til 

þess að mönnum snýst hugur um að fremja ólögmæta háttsemi. Meginregla 

kenningarinnar um varnaðaráhrifin er sú að þyngri refsingar og skilvirkara og öflugara 

refsikerfi (þ.e. auknar líkur á handtöku og sakfellingu) leiði af sér meiri og sterkari 

varnaðaáhrif.87 Einnig er talið að varnaðaráhrif virki best á þá einstaklinga sem hafa 

miklu að tapa en minnst á þá sem eru jafnan í einhverskonar lægð tilfinningalega eða 

fjárhagslega, eða fólk sem ekki hefur myndað sér mjög fastmótaðar skoðanir um 

framtíð sína (eins og til dæmis þorri ungs fólks).88 

Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að varnaðaráhrif refsinga hljóta að 

vera hornsteinn þess að refsistefna89 er viðhöfð í fíkniefnamálum (og jafnvel við 

afbrotum almennt).90 Erfitt er að ímynda sér atriði sem vega þyngra þegar rök eru 

færð fyrir því að skynsamlegt sé að banna meðferð ólöglegra fíkniefna og gera hana 

refsiverða.91 Því hlýtur að vera mjög mikilvægt að fyrir liggi traustar vísindalegar 

staðreyndir sem sýna fram á að varnaðaráðhrif í fíkniefnabrotum séu bæði 

raunveruleg og afgerandi enda verður að teljast óheppilegt, í besta falli, ef 

fíkniefnalöggjöf er einungis byggð á hugmyndafræði og sjónarmiðum sem engar 

sönnur hafa fengist fyrir því að geti skilað árangri. 
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Það verður þó að koma fram að ekki eru lagðar neinar refsingar við neyslu og 

jafnan eru refsingar við vörslu á neysluskömmtum lágar. Er það gert í því skyni að 

torvelda ekki líf þess frekar sem kann að hafa ánetjast fíkniefnum.92 Þó er það 

óhugsandi að neysla efnanna geti átt sér stað nema einhver hafi annast framleiðslu, 

flutning, dreifingu og vörslu þeirra. Að sama skapi verður að teljast ólíklegt að einhver 

af þessum gjörningum eigi sér stað, nema ætlunin sé að einhver muni neyta efnanna. 

Ýmsar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til að leggja mat á það hvort 

almenn varnaðaráhrif við fíkniefnabrotum séu til staðar og hversu mikil þau kunna að 

vera. Um þær skal fjallað hér á eftir og önnur sjónarmið sem kunna að mæla með 

eða á móti varnaðaráhrifum, þegar kemur að refsistefnu í fíkniefnalöggjöf. 

3.1.5.3 – Hver eru almenn varnaðaráhrif refsinga í fíkniefnalöggjöf? 

Þrátt fyrir að refsistefnan hvíli að miklu leyti á kenningunni um varnaðaráhrif virðast 

vísindalegar rannsóknir sem benda til þess að kenningin eigi við í fíkniefnalöggjöf af 

skornum skammti. Höfundi gekk illa að hafa upp á rannsóknum sem bentu til þess að 

umrædd varnaðaráhrif væru til staðar hvað fíkniefnabrot snerti, en fann þó eina: 

 Áströlsk rannsókn sem framkvæmd var árið 2001 og byggði á viðtölum við 

579 einstaklinga á aldrinum 18-29 ára benti til þess að 29% þeirra sem 

ekki höfðu prófað kannabisefni töldu það vera vegna ólögmætis þeirra. 

19% þeirra sem höfðu prófað kannabisefni töldu ólögmæti kannabisefna 

vera helstu ástæðu þess að þeir héldu notkun þeirra ekki áfram. Að sama 

skapi töldu 14% ungmennana meiri líkur á að þau myndu oftar neyta 

kannabisefna ef þau væru lögleg.93 

Í þessu samhengi telur höfundur rétt að vitna í orð vísinda- og tækninefndar breska 

þingsins sem sagði í skýrslu sinni, sem fjallaði um fíkniefnalöggjöf, árið 2006: 

„Við höfum ekki fundið nein sannfærandi gögn þess efnis að varnaðaráhrif [refsinga við 

fíkniefnabrotum] séu til staðar, en gjarnan er litið á þau sem helsta grundvöll þess að 

stjórnvöld flokki fíkniefni með þessum hætti. Við höfum beint gagnrýni okkar að 
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yfirvöldum fyrir að hafa mistekist að uppfylla skuldbindingar sínar um að löggjafarstefna 

á þessu sviði skuli byggð á vísindalegum grunni.“
94

  

Í ljósi þessa víkur höfundur að rökum, sem þó eru ekki studd vísindalegum 

sönnunum, en hefur eftir sem áður verið haldið fram um varnaðaráhrif refsinga í 

fíkniefnalöggjöf. Um er að ræða ályktanir einstakra manna, en ekkert hefur fengist 

sannað um orsakir og afleiðingar í þessum efnum.: 

 MDMA virðist ekki eins áberandi á fíkniefnamarkaði og þegar innflutningur 

efnisins stóð sem hæst á bilinu 1994 – 2003.95 Hugsanlegt er að mjög þungir 

dómar vegna innflutnings MDMA kunni að hafa leitt til þess að dregið hefur úr 

meðferð þess á vímuefnamarkaði.96 

Ýmis gögn benda til þess að varnaðaráhrif refsinga við fíkniefnabrotum séu lítil eða 

engin. Sumar rannsóknir benda til þess að refsingar eða aðgerðir sem miða að 

auknum varnaðaráhrifum hafi öfug áhrif og ýmsar neikvæðar og ófyrirséðar 

hliðarverkanir. Hér að neðan má sjá útdrátt úr nokkrum þessara rannsókna: 

 Rannsókn sem framkvæmd var yfir tíu ára tímabil á árunum 1992 – 2002 og 

náði til 93 þéttbýlissvæða í Bandaríkjunum sýndi að að hertar aðgerðir 

lögreglu og aðgerðir sem miðuðu að því að ná fram auknum varnaðáhrifum 

leiddu ekki til minni neyslu á fíkniefnum sem sprautað var í æð. Lögðu 

rannsakendur til að aðgerðir til skaðaminnkunar (e. harm reduction) væru 

vænlegri til árangurs í baráttu við umrædd vandamál.97 Sambærileg rannsókn 

mældi áhrif handtökutíðni, fjölda lögreglumanna á höfðatölu og fjárhæð sem 

eytt var í refsivörslukerfi á höfðatölu á tíðni þeirra sem sprautuðu fíkniefnum í 

æð. Rannsóknin sýndi fram á að breytur (minnkun eða aukning) á þessum 

þremur þáttum höfðu engin áhrif á tíðni þeirra sem sprautuðu fíkniefnum í æð 

sem þótti benda til þess að varnaðaráhrif væru ekki til staðar. Rannsóknin 

sýndi hins vegar fram á jákvætt samhengi á milli þess sem lögreglu- og 
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refsiaðgerðir voru meira íþyngjandi og aukinnar útbreiðslu HIV-smita.98 

 Í rannsókn sem framkvæmd var í Ástralíu og Bandaríkjunum var borin saman 

tíðni kannabisneyslu á svæðum þar sem refsingar við brotum tengdum 

meðferð kannabisefna voru lækkaðar verulega, fyrir lækkunina og eftir. 

Niðurstöðurnar voru eftirfarandi: „Þegar kemur að varnaðaráhrifum, virðast 

bæði sektakerfi og refsistefna (e. prohibition) vera jafn árangurslaus til að 

draga úr neyslu kannabisefna, bæði á meðal þeirra sem brotið hafa af sér og 

einnig á meðal almennings“. Að auki sagði: „Mildun hámarksrefsinga við 

vörslu kannabisefna með það fyrir augum að koma í veg fyrir möguleika á 

fangelsisrefsingu hefur engin merkjanleg áhrif haft á tíðni kannabisneyslu. 

Þessar niðurstöður voru sameiginlegar í öllum lögsagnarumdæmunum í 

Ástralíu og Bandaríkjunum þar sem aðgerðir er miðuðu að afnámi refsinga 

áttu sér stað.“99 

 Rannsókn sem framkvæmd var árið 2008 af stórum hópi vísindamanna, úr 

gögnum frá WHO (Alþjóða heilbrigðismálastofnunin) benti til þess að: „Neysla 

fíkniefna virðist ekki vera í samhengi við löggjafarstefnu í fíkniefnamálum. 

Lönd þar sem ströng fíkniefnalöggjöf er við lýði (til dæmis Bandaríkin) hafa 

ekki lægri tíðni fíkniefnaneyslu en lönd sem hafa frjálslyndari stefnu (til dæmis 

Holland)“.100 

 Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var af ICSDP (International Centre 

for Science in Drug Policy) leiddi í ljós að þrátt fyrir verulega aukinn tilkostnað í 

baráttunni við útbreiðslu kannabisefna í Bandaríkjunum, hafði ekkert af hinum 

yfirlýstu markmiðum náð fram að ganga. Nánar tiltekið sagði svo í skýrslunni: 

„Auknar fjárveitingar til að viðhalda banni á kannabisefnum hafa leitt til þess 

að meira er haldlagt af efnum og handtökum fjölgar. Ætlunin að það leiði til 

minni styrkleika kannabisefna, hærra verðs þeirra eða dragi úr aðgengi eða 

neyslu er ekki í samræmi við þau gögn sem yfirvöld [í Bandaríkjunum] hafa 
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sjálf safnað. Þvert á móti hefur verð á efnunum lækkað sem bendir til þess að 

framboð aukist hraðar en eftirspurn. Stjórnvöldum hefur mistekist að ná fram 

yfirlýstum markmiðum sínum með því að gera kannabisefni ólögleg. Að auki 

hefur það haft í för með sér ýmislegt ófyrirséð tjón. Er því brýnt að regluverk 

um þessi efni verði tekið til gagngerrar enduskoðunar, bæði í Bandaríkjunum 

sem og annarsstaðar.“101 

 Samantekt sem gerð var á ýmsum fyrirliggjandi vísindalegum gögnum leiddi 

meðal annars í ljós að:102 

o Fræðimenn halda því fram að  refsistefna (e. prohibition) hafi afar lítil 

áhrif á eftirspurn eftir fíkniefnum.103 

o Í rannsókn þar sem borin var saman kannabisneysla í San Francisco 

og Amsterdam kom fram að ólögmæti (e. criminality) [refsistefna þegar 

kannabisefni eru annars vegar] kannabisefna leiddi ekki til samdráttar í 

neyslu og að afnám refsinga leiddi að sama skapi ekki til aukinnar 

notkunar.104 

o Fræðimenn hafa komist að því að lögregluaðgerðir eru ekki áhrifaríkar 

til að koma í veg fyrir fíkniefnanotkun.105 

o Rannsóknir benda til þess að fíkniefnaneysla kunni að aukast þar sem 

hörðum refsingum er beitt.106 
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 Í íslenskri símakönnun sem framkvæmd var árið 2003 úr slembiúrtaki 1250 

einstaklinga á aldrinum 16 - 75 ára var kannað hvaða áhrif lögleiðing 

kannabisefna kynni að hafa á neyslu efnanna. Meðal annars var spurt: Ef 

notkun á kannabisefnum, t.d. marijúana eða hassi, væri lögleg hversu mikinn 

eða lítinn áhuga hefðir þú á að prófa það? Niðurstöðurnar bentu til þess að 

2,6% svarenda hefðu áhuga á að prófa kannabisefni ef þau væru lögleg, en 

athygli vekur að 25% svarenda höfðu þá þegar prófað kannabisefni.107 

Höfundur telur það benda til þess að lögmæti kannabisefna sé ekki stór 

áhrifaþáttur við ákvörðun fólks um hvort það það hyggist neyta efnanna eða 

ekki. Rannsóknin er þó ekki ítarleg og heldur lítil, svo henni ber að taka með 

fyrirvara. 

 Í Noregi var hámarksrefsing fyrir fíkniefnabrot árið 1964, sex mánaða 

fangelsisrefsing. Þá voru fíkniefnabrot 0.5% af heildarfjölda afbrota. Árið 2000 

var hámarksrefsing fyrir fíkniefnabrot 21 árs fangelsisrefsing, en þá voru 

fíkniefnabrot orðin 5% af heildarfjölda afbrota.108 Ýmsar ályktanir má draga af 

þessu, en höfundur telur það helst benda til þess að refsiaukningin hafi ekki 

leitt til samdráttar fíkniefnabrota. 

 

Erfitt er að fullyrða með óyggjandi hætti hvort varnaðaráhrif geti verið til staðar og þá 

við hvaða kringumstæður, en staðreyndin er einfaldlega sú að fíkniefnabrotum hefur 

fjölgað ár frá ári hér á landi og má telja miklar líkur á því að meðferð fíkniefna hafi að 

sama skapi aukist samhliða því (sjá nánar í kafla 4.1.3). Á sama tíma hafa refsingar 

að meðaltali þyngst nokkuð, þrátt fyrir að vera ef til vill lægri en í öðrum löndum 

heims. Mjög erfitt er að segja fyrir um orsök og afleiðingu í þessum efnum enda er 

um flókið samspil fleiri þátta að ræða en bara afbrots og refsingar. Eins og fyrr segir 

virðist þó ekki vera neitt samhengi á milli þess hversu íþyngjandi viðurlög eru við 

fíkniefnabrotum og lágrar tíðni fíkniefnaneyslu. 

Í svokallaðri Runciman-skýrslu, sem fjallar um rannsókn er framkvæmd var af 

Police Foundation og skrifuð var af Runciman greifynju var fjallað um varnaðaráhrif 

refsinga í breskri fíkniefnalöggjöf. Taldi Runciman tilefni til frekari rannsókna, en benti 

jafnframt á eftirfarandi um þau gögn sem þegar lágu fyrir:  
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„Þrátt fyrir þær takmarkanir sem þau kunna að vera háð, benda öll þau gögn sem við 

höfum safnað um núverandi stöðu og þær breytingar sem átt hafa sér stað síðustu 30 

árin til þeirrar niðurstöðu að varnaðaráhrif laganna hafi verið mjög takmörkuð.“
109

 

Óvissuþættirnir eru einhverjir en höfundur telur verulega meiri líkur á því að 

almenn varnaðaráhrif séu annað hvort veik eða ekki til staðar. Refsingar við 

fíkniefnabrotum verða því að öllu virtu að teljast hafa mjög litla þýðingu við tíðni 

fíkniefnabrota. 

Er þessi niðurstaða fyrst og fremst byggð á: 

1. Þeirri staðreynd að neysla fíkniefna hefur aldrei aukist jafn hratt og eftir 

að meðferð þeirra var gerð refsiverð.110 

2. Áðurnefndum alþjóðlegum samanburðarrannsóknum sem sýna ekkert 

samhengi á milli íþyngjandi refsilaga og neyslutíðni fíkniefna. 

3. Því að afar lítið af gögnum liggja fyrir sem sýna á einn eða annan hátt 

fram á varnaðaráhrif refsinga í málaflokknum. 

3.1.5.4 – Sérstök varnaðaráhrif  

Með sérstökum varnaðaráhrifum refsinga er í stuttu máli átt við þau áhrif, sem refsing 

hefur á þá sem henni hafa verið beittir í þá átt að hún muni verða til þess að 

viðkomandi muni ekki framkvæma brot að nýju af ótta við nýja og oft aukna 

refsingu.111 Auðveldara er að mæla hin sérstöku varnaðaráhrif, enda eðli málsins 

samkvæmt einfaldara að kanna hvaða einstaklingar brjóta af sér á ný eftir að hafa 

tekið út refsingu heldur en að mæla hin almennu varnaðaráhrif. 

Niðurstöður íslenskra rannsókna benda til þess að „ítrekunartíðni þeirra sem 

ljúka fangavist á Íslandi sé mjög svipuð því sem tíðkast meðal annarra þjóða, jafnvel 

þó að sumar þessara þjóða beiti talsvert þyngri refsingum en íslendingar.“ Og 

„[e]ngin merki sjást um að þyngri refsingar dragi úr ítrekunartíðni en vísbendingar eru 

um hið gagnstæða. Þyngri refsingar eru því ekki líklegar til að draga úr líkum á 
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ítrekun.„112 Margrét Sæmundsdóttir kemst að svipaðri niðurstöðu í rannsókn sinni um 

áhrifamátt refsinga til að draga úr afbrotatíðni ungra karlmanna. Í þeirri rannsókn 

kemur fram að fátt bendir til þess að dragi úr ítrekunartíðni ungra karlmanna þó að 

þeir sæti refsingum.113 

Erlendar rannsóknir benda líkt og þær íslensku á að auknar refsingar dragi 

ekki úr ítrekunartíðni og sumar rannsóknir sýna samhengi á milli þyngri refsinga og 

auknum líkum á ítrekun, sérstaklega hjá ungum afbrotamönnum (e. first-time 

offenders).114 Þungar refsingar kunna að verða þess valdandi að afbrotamenn 

harðna í óvirðingu sinni fyrir lögum og reglum samfélagsins.115  

3.1.5.5 – Sérstök varnaðaráhrif vegna refsinga við fíkniefnabrotum 

Ítrekunartíðni þeirra sem brotið hafa af sér er ekki endilega sú sama fyrir allar 

tegundir afbrota. Höfundur skoðaði tvær íslenskar rannsóknir sem könnuðu 

ítrekunartíðni afbrota eftir tegund refsingar og tegund aðalbrots. Um er að ræða 

annars vegar rannsóknina Ítrekunartíðni afbrota á Íslandi: Rannsókn á afturhvarfi 

brotamanna til afbrotahegðunar eftir úttekt refsingar, framkvæmd af Eric Baumer, 

Helga Gunnlaugssyini, Kristrúnu Kristinsdóttur og Richard Wright og hins vegar 

rannsóknina Áhrifamáttur refsinga: skoðuð út frá ítrekunartíðni ungra karlmanna sem 

dæmdir eru í skilorðsbundna og óskilorðsbundna refsingu í fyrsta sinn, sem 

framkvæmd var af Margréti Sæmundsdóttur. 

Rannsóknirnar voru frábrugðnar hvor annarri að því leiti að hin fyrrnefnda tók 

til allra, óháð aldri og kyni, sem dæmdir höfðu verið til refsingar á árunum 1993 – 

1998. Hin síðarnefnda kannaði einungis ítrekunartíðni meðal karlmanna undir 25 ára 

aldri fyrir auðgunar-, ofbeldis- og fíkniefnabrot á árunum 1993 – 2003. 

Niðurstöður rannsóknanna voru á sitt hvorn veginn þegar kom að 

ítrekunartíðni fíkniefnabrota. Fyrrnefnda rannsóknin benti til þess að ítrekunartíðni 

fíkniefnabrota væri lægri en almennt gerðist miðað við aðrar tegundir afbrota. 
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Jafnframt var ítrekunartíðni eldri afbrotamanna (30 ára og eldri) marktækt minni en 

þeirra sem yngri voru.116 

Síðarnefnda rannsóknin benti til þess að ítrekunartíðni fíkniefnabrota meðal 

ungra karlmanna væri marktækt hærri borin saman við aðrar tegundir afbrota. 

Samanburður þessara rannsókna bendir til þess að sértæk varnaðaráhrif refsinga við 

fíkniefnabrotum séu minnst meðal ungra afbrotamanna og hafi jafnvel öfug áhrif líkt 

og bent var á í kaflanum hér að framan. Báðar rannsóknirnar bentu til þess að 

ítrekunartíðni væri hærri hjá þeim sem dæmdir höfðu verið í óskilorðsbundið fangelsi. 

Samfélagsþjónusta virtist samkvæmt rannsóknunum áhrifaríkari leið til að draga úr 

ítrekunartíðni afbrota.117 

Til fróðleiks bendir höfundur á að hver dagur í afplánun fangelsisrefsingar 

kostar, fyrir hvern fanga, um kr. 17.000. Hver dagur í samfélagsþjónustu kostar kr. 

119.118 

 Að teknu tilliti til framangreinds telur höfundur sig ekki geta komist að 

niðurstöðu varðandi það hvers eðlis sértæk varnaðaráhrif í fíkniefnabrotum séu í raun 

og veru. Bendir þó ýmislegt til þess að sértæk varnaðaráhrif refsinga séu minnst hjá 

þeim sem eru að brjóta af sér í fyrsta sinn (e. first-time offenders), en meiri hjá þeim 

sem eldri eru þegar kemur að fíkniefnabrotum. 

3.2 – Markmið  refsistefnu í fíkniefnalöggjöf á Íslandi 

Eins og fyrr segir er það víðast hvar almennur skilningur stjórnvalda að ekki verði 

unað við neyslu þeirra efna sem skilgreind eru sem ólögleg vímuefni. Því hefur sú 

leið verið farin að beita refsingum við meðferð þessara efna því sú kenning að 

refsingar dragi úr umfangi vandans hefur notið mikils fylgis.119 

Refsing í þessum skilningi er aðgerð yfirvalds sem felur í sér beitingu 

íþyngjandi og óþægilegra viðurlaga á hendur aðila sem hefur brotið lög, reglur eða 
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venjur.120 Refsingar geta verið af ýmsu tagi en mismunandi tegundum refsinga er 

beitt mis mikið og vinsældir þeirra þróast í takt við tíð og tíma.121 

Algengast er nú til dags, í hinum vestræna heimi, að refsingar séu í formi 

fangelsisvista, skilorða, og sekta. Að auki eru til refsingar á borð við 

samfélagsþjónustu, líkamlegar refsingar á borð við húðstrýkingar og pyntingar, 

auðmýkjandi refsingar þar sem hinn brotlegi er niðurlægður og að lokum 

dauðarefsingar.122 

Því hefur einnig verið haldið fram að til séu aðrar tegundir refsinga sem ekki er 

beitt af ríkisvaldinu en geti þó á einhvern hátt talist íþyngjandi og óþægilegar fyrir 

þann sem fyrir þeim verður. Þessar refsingar eru jafnan óformlegar og ekki hluti af 

skráðum reglum heldur stafa þær frekar af andúð samfélagsins á háttseminni sem í 

afbrotinu felst. Sem dæmi má nefna slúður, illt umtal, útskúfun, háð, mannorðsmissi 

og fleira. Þessum refsingum er jafnan ekki beitt af yfirvöldum heldur frekar þeim sem 

byggja það samfélag sem hinn brotlegi er hluti af, svo sem fjölskyldu, vinum, 

samstarfsmönnum, samtökum eða öðrum hlutum samfélagsins.123 

Þó svo að samhugur hafi verið um að beita refsingum í málaflokknum eru þær 

síður en svo eins á milli landa og yfirlýst markmið stjórnvalda í málaflokknum að 

sama skapi breytileg (þó svo að þau geti vissulega verið keimlík).  Refsistefnunni er 

meðal annars ætlað að hafa þau áhrif og ná þeim markmiðum sem hér að neðan 

greinir. Þessi markmið má ráða berum orðum af núverandi og eldri fíkniefnalöggjöf, 

reglugerðum, viðurlögum sem og af eðli málsins. Einnig má greina markmiðin á 

óformlegri hátt en stefnan kemur að jafnaði fram í viðhorfi almennings sem ræður því 

með ákveðnum hætti hvort og hvaða efna er neytt og hvers konar efni eru viðurkennd 

og hver ekki, en hin formlega stefna á rætur sínar að einhverju leyti að rekja til 

almenningsviðhorfs.124 
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Markmið þeirra laga er lúta að einhverjum hætti að fíkniefnamálum hér á landi 

eru eftirfarandi: 

- Að draga úr eða útrýma hverskonar meðferð ólöglegra fíkniefna125 

- Að koma í veg fyrir misnotkun ólöglegra fíkniefna126 

- Að vernda heilsu almennings127 

- Að draga úr afbrotum sem tengjast vímuefnaneyslu128 

- Að senda skýr skilaboð til almennings um það hversu alvarleg fíkniefnabrot 

eru í augum löggjafans129 

- Að viðhalda siðferði í samfélaginu130 
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4.0 - Mat á árangri  refsistefnunnar á Íslandi 

„Refsingu ber ekki að beita, nema nauðsyn krefji, og ætla megi, að hún nái tilgangi 

sínum.“
131

 

Mikilli orku, tíma og fé hefur verið varið hér á landi til að reyna að ná þeim 

markmiðum sem að framan greinir. Lögregla og tollayfirvöld hafa gert allt sem í þeirra 

valdi stendur innan þess ramma sem þeim er markaður. Jafnframt hefur verið boðið 

upp á fíkniefnameðferðir fyrir þá sem þær kjósa og forvarnir hafa verið viðhafðar í 

öllum grunn- og framhaldsskólum landsins í því skyni að eiga við vandann. Má 

sannanlega segja að margir hafi unnið mjög gott og ötult starf í þessum erfiða 

málaflokki. Þrátt fyrir allt virðist sem árangurinn láti á sér standa. 

Árið 2007 var gefin út skýrsla Ríkisendurskoðunar, Ráðstafanir gegn 

innflutningi ólöglegra fíkniefna. Í skýrslunni segir meðal annars að stjórnvöld hafi ekki 

nægilega góða yfirsýn yfir það hvort og hversu mikill árangur náist í baráttunni við 

fíkniefnavandann og að ekki sé beitt nægilega góðum aðferðum til að meta 

árangurinn.132 

Mikill aðferðafræðilegur vandi fylgir því að leggja fullnægjandi mat á ýmis atriði 

er tengjast fíkniefnavandanum þar sem beinum og fullnægjandi mælingum og 

tölfræðiupplýsingum er á ýmsan hátt ábótavant. Neyslukannanir meðal 

skólanemenda ná oftar en ekki nema með takmörkuðum hætti til þeirra hópa sem 

verst eru settir hvað fíkniefnaneyslu varðar. Tölfræði meðferðaraðila er einungis til 

marks um aðsókn í vímuefnameðferðir en önnur atriði en aukin fíkniefnaneysla kunna 

að leiða til meiri eftirspurnar í slíkar meðferðir. Tölfræði lögreglu varðandi 

fíkniefnabrot er einungis mæling á þeim málum sem koma til kasta lögreglu og 

endurspegla ekki endilega umfang fíkniefnavandans með óyggjandi hætti. Því er 

svigrúm til túlkunar á þessum gögnum ætíð nokkuð meira en best væri á kosið.133 

Forsenda þess að hægt sé að taka ákvarðanir sem byggjast á traustum grunni 

er sú að öflun og úrvinnsla nothæfra gagna, sem uppfylla kröfur um vísindaleg 

vinnubrögð, fari fram með óhlutdrægum og yfirveguðum hætti. Rannsóknir í ávana- 
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 Safn greinargerða við almenn hegningarlög. „Greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 
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 Ríkisendurskoðun. „Ráðstafanir gegn innflutningi ólöglegra fíkniefna – Stjórnsýsluúttekt“. Reykjavík. 
2007. 
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 Sama heimild. Bls. 59. 
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og fíkniefnamálum eru, því miður, oftar en ekki því marki brenndar að erfitt er að 

beita góðum aðferðum og ekki er óalgengt að niðurstöður séu of- eða mistúlkaðar.134 

Líkt og þekkt er fellur það svo í skaut stjórnmálamanna að útfæra nothæfa stefnu í 

málaflokknum og hefur niðurstaðan því miður verið sú að úr hefur orðið ein 

sérkennilegasta blanda mis vísindalegra vinnubragða og siðferðislegra viðhorfa,135 

þar sem hin siðferðislegu viðhorf hafa, hugsanlega, oftar en góðu hófi gegnir orðið 

ofaná. Má það líklega helst til þess rekja, að mati höfundar, að mikil tilfinningarök, 

mýtur og pólitískur rétttrúnaður hafa fengið meira vægi en heppilegt gæti talist í 

málaflokknum. Sambærilegar aðstæður virðast vera uppi á teningnum á erlendri 

grundu.136 

Er mögulegt að núverandi refsistefna setji okkur takmörk sem eru þess 

valdandi að ekki sé hægt að vænta betri árangurs en raun ber vitni? Er stærstu 

veikleika okkar í málaflokknum hugsanlega að finna í þeirri löggjafarstefnu sem 

viðhöfð hefur verið í tæplega eina öld? Er hugsanlegt að aðrar stefnur í 

fíkniefnalöggjöf muni þegar upp er staðið verða vænlegri til ávinnings? 

Það verður að teljast sanngjörn, eðlileg og raunhæf krafa að löggjafarstefna 

stjórnvalda í fíkniefnamálum sé ekki hafin yfir óhlutlæga gagnrýni, frekar en annað. 

Það er því ætlun höfundar að leitast við í grófum dráttum að meta hvort mikill, 

lítill eða enginn árangur hafi náðst með núverandi refsistefnu. Verða markmið 

löggjafans með núverandi fíkniefnalöggjöf því sett fram og lögð fram helstu gögn til 

að meta og draga ályktun um það með hvaða hætti hefur verið unnið að þessum 

markmiðum og hvort og með hvaða hætti markmiðunum kann að hafa verið náð. Þó 

er ljóst að ekki mun gefast tækifæri til mjög ítarlegrar greiningar, enda takmarkast 

umfjöllun höfundar verulega af fyrirkomulagi þessarar ritgerðar. 

4.1 – Að draga úr eða útrýma hvers konar meðferð ólöglegra fíkniefna 

 „Frá setningu laga nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni má segja að málum hafi nær 

stöðugt fjölgað, fjöldi handtekinna margfaldast og magn haldlagðra fíkniefna verður æ 

meira. Ekki er að sjá að þessi þróun sé að taka endi, þrátt fyrir hertar aðgerðir yfirvalda 

og má leiða líkum að  því að árangurinn sé í nokkru samræmi við framboð efnanna.  

Verð fíkniefna hefur nánast haldist stöðugt um nokkurn tíma, sem merkir að framboð 
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sé nægt. Nauðsynlegt er fyrir þá er láta sig málaflokkinn varða að meta umfang 

vandans á ný og hvernig skuli ráðist að honum, með langtímamarkmið í huga.“
137

 

Þetta hafði Ríkislögreglustjórinn um málið að segja í lokaorðum ársskýrslu sinnar árið 

1999. Hann var með þessum orðum sínum að vekja athygli á því að réttast væri að 

meta vandann að nýju, en að hans mati hafði árangurinn þá látið á sér standa.  

Ef ætlun stjórnvalda er að draga úr eða útrýma meðferð ólöglegra fíkniefna 

þarf að líta til tveggja atriða. Fíkniefnamarkaður stjórnast líkt og aðrir markaðir af 

lögmálunum um framboð og eftirspurn. Framboð og eftirspurn eru óaðskiljanlegur 

hluti fíkniefnavandans og verður að takast á við bæði atriðin til að draga úr meðferð 

ólöglegra fíkniefna.138 

Þetta markmið, að draga úr eða útrýma meðferð ólöglegra fíkniefna er 

verulega samtvinnað öllum hinum markmiðunum, sem lýst er að framan, og má í 

raun segja að náist þetta markmið sé hinum markmiðunum sjálfkrafa náð. 

4.1.1 – Ráðstafanir til að draga úr framboði ólöglegra fíkniefna 

Á Íslandi eru ráðstafanir gegn framboði ólöglegra fíkniefna á könnu 

löggæsluyfirvalda. Undir þær flokkast eftirlit tollayfirvalda með innflutningi fíkniefna 

við landamæri og aðgerðir lögreglu. Viðbúnaður vegna fíkniefnasmygls er meiri hér á 

landi en gengur og gerist í nágrannalöndum okkar.139 Miklu fé er varið á hverju ári til 

þessa eftirlits.140 

Þrátt fyrir þennan mikla viðbúnað er áætlað að lögregluyfirvöld (tollur og 

lögregla) leggi einungis hald á um 5-15% af þeim ólöglegu efnum sem eru í umferð 

hverju sinni. Ákveðinn fyrirvara verður þó að gera við þessa hlutfallstölu enda er 

einungis um áætlaðar stærðir að ræða og kann raunverulegt hlutfall þeirra efna sem 

haldlögð eru að sveiflast ár frá ári.141 Magn haldlagðra efna hefur þó að meðaltali 

aukist hvert ár í langan tíma.142 
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Má í þessu samhengi nefna að árið 2006 haldlögðu löggæsluyfirvöld fíkniefni 

sem áætluð voru að svokölluðu götuvirði um kr. 16.000 á hvern íbúa hér á landi. Rétt 

er að taka fram að um var að ræða meira magn en árin áður.143 

Miðað við þær forsendur að haldlagningar löggæsluaðila séu áætlaðar 5-15% 

af heildarmagni efna má gera ráð fyrir því að ólögleg efni í umferð árið 2006 hafi því 

verið að andvirði á bilinu kr. 106.666 til kr. 320.000 á hvern íslending, eða samtals að 

heildarvirði á bilinu 32 milljarðar til 96 milljarðar króna árið 2006. Til samanburðar má 

nefna að á fjárlögum ríkisins fyrir árið 2011 er gert ráð fyrir því að Lögreglustjórinn á 

höfuðborgarsvæðinu, Ríkislögreglustjórinn, Lögreglustjórinn á Suðurnesjum og 

Lögregluskóli ríkisins fái samanlagt úthlutað um 5,4 milljörðum króna.144 Höfundur 

telur þó rétt að gera fyrirvara við þessa útreikninga, en engin vissa er um það hversu 

hátt hlutfall efna var í raun haldlagt og gæti verðmæti hinna ólöglegu efna verið 

minna. Ef rétt reynist, eru tölurnar að mati höfundar nokkuð sláandi og þó að þær 

væru talsvert lægri. 

4.1.2 – Ráðstafanir til að draga úr eftirspurn ólöglegra fíkniefna 

Ráðstafanir til að draga úr eftirspurn eru ekki jafn áþreifanlegar og þær sem miða að 

framboðshliðinni, enda er ekki um a ræða beina haldlagningu á fíkniefnum eða 

lögregluaðgerðir. Til að draga úr eftirspurn hafa stjórnvöld um langa tíð boðið upp á 

forvarnir af ýmsu tagi í skólum í því skyni að upplýsa ungmenni um mögulega 

skaðsemi löglegra og ólöglegra fíkniefna. Þessar forvarnir hafa þó sætt ákveðinni 

gagnrýni, en um það er nánar fjallað í kafla 4.3. Að auki hefur verið reynt að halda úti 

fræðslu með því að gera ýmsar upplýsingar um ávana- og fíkniefni aðgengilegar 

almenningi. 

Vegna ólögmætis fíkniefnanna hafa stjórnvöld eða einstaklingar ekki í höndum 

sér þau neyslustýringartól sem almennt má nota um löglegar vörur, svo sem 

verðlagsbreytingar, skatta, aðgangshindranir og þess háttar. 

Það er staðreynd að ef neysla vímuefna eykst þá er það bein afleiðing þess að 

eftirspurn eftir efnunum hefur aukist. 
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4.1.3 – Fíkniefnaneysla og fíkniefnabrot í sögulegu samhengi 

„Enginn veit fjölda neytenda, hvorki hér á landi né annars staðar, nema þá 

söluaðilarnir, ef þeir þá hafa hugmynd um það sjálfir.“
145

 

Tölur frá meðferðaraðilum og lögreglu benda til þess að fíkniefnaneysla hafi færst í 

aukana frá því að fyrst var farið að setja hömlur um notkun þeirra. Um það verður 

nánar fjallað í þessum kafla. 

4.1.3.1 – Þróun fíkniefnabrota 

Samkvæmt upplýsingum Ríkislögreglustjórans, hefur fíkniefnabrotum að meðaltali 

fjölgað nokkuð frá aldamótum (sjá mynd 3.1). Þó hefur orðið fækkun á 

fíkniefnabrotum til skamms tíma frá árinu 2006, sem skýrist aðallega af 

áherslubreytingum innan fíkniefnadeildar lögreglu146 og hugsanlega vegna nokkurs 

samdráttar hjá lögreglu.147 Ekki er þó hægt að slá því á föstu með fullnægjandi hætti 

að hversu miklu leyti má rekja fækkun fíkniefnabrota til þessara atriða. 

Áherslubreytingin snýr fyrst og fremst að því að lögregla hefur ákveðið að 

beina sjónum sínum í auknum mæli að innflutningsaðilum og framleiðendum 

fíkniefna og í minna mæli veitt smásölum og neytendum athygli, en af því leiðir að 

færri mál rata inn á borð lögreglu. Að sama skapi er hvert mál fyrir sig líklega stærra 

umfangs og til marks um það má nefna að magn efna sem haldlögð eru hefur 

aukist.148 Hvað varðar fækkun innan lögreglu má nefna að ársverk innan 

lögreglunnar árið 2009 voru til að mynda orðin færri en þau höfðu verið árið 2004.149 

Þó ber að hafa í huga að mæling á fjölda fíkniefnabrota einum og sér hefur ekki 

fullkomið forspárgildi um meðferð efnanna eða tíðni neyslu, en gefur þó líklega 

ákveðna vísbendingu þar um. 
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4.1.3.2 – Tölfræði meðferðaraðila, neyslu- og verðkannanir og fleira  

„Neysla ólöglegra vímuefna verður sífellt margbreytilegri og vex stöðugt þegar á 

heildina er litið og neyslan er skoðuð yfir lengri tíma.“
151

 

Tölur frá meðferðarstofnuninni SÁÁ152 sem sér ásamt fleirum um áfengis- og 

vímuefnameðferðir hér á landi benda til þess að aðsókn í meðferðir vegna 

vímuefnafíknar hafi aukist verulega til langs tíma. Í sjálfu sér má segja að aukin 

aðsókn í vímuefnameðferð kunni að vera af hinu góða, en þó hefur það einnig þótt 

benda til þess að vímuefnaneysla hafi aukist.153 

Fjöldi vímuefnafíkla á sjúkrahúsinu Vogi hefur vaxið stöðugt frá árinu 1994 til 2009 

(sjá mynd 3.2), en árið 1994 voru um 300 manns innritaðir og árið 2009 voru þeir  
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 Mynd unnin af höfundir úr eftirfarandi heimildum: 
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MYND 3.1 Sýnir að fíkniefnabrotum hefur fjölgað nokkuð á síðustu árum, en fækkað á ný til skamms 

tíma frá 2006.
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rúmlega 800.155 Að sama 

skapi hefur sprautufíklum og 

fjölgað verulega frá 1991 til 

2009 (sjá mynd 3.3). 

Kókaínfíklum á Vogi hefur 

fjölgað gríðarlega, en þeir 

voru undir 25 árið 1991 en 

voru árið 2009 orðnir ríflega 

350.156 Þessar upplýsingar 

benda eindregið til þess að 

neysla á fíkniefnum hafi 

aukist verulega síðustu ár. Í samræmi við aukna neyslu má þá einnig leiða líkur að 

því að innflutningur, dreifing og framleiðsla hafi aukist til að anna aukinni eftirspurn. 

Þessi þróun skal ekki tíunduð frekar hér, en nánari upplýsingar má finna í 

tölfræðigögnum meðferðaraðila og þá sér í lagi ársskýrslum SÁÁ.157 

 Athygli vekur að áfengisneysla og ölvunardrykkja ungmenna hefur dregist 

verulega saman og er 

áfengisneysla unglinga á 

Íslandi nú með því lægsta 

sem gerist í Evrópu. Að sama 

skapi hefur tekist að draga 

verulega úr reykingum hér á 

landi.159 Áfengi og tóbak eru 

ekki ólögleg fíkniefni. 

Hassneysla ungmenna 

hefur aftur á móti staðið í stað 

til lengri tíma eða dregist 
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MYND 3.2 Sýnir að stöðug aukning hefur meðal þeirra sem eru 
fíknir í ólögleg vímuefni á Vogi
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MYND 3.3 Sýnir að einstaklingum sem leita sér hjálpar vegna  
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lítillega saman160 en neysla á marijuana aukist verulega. Nú er svo komið að neysla 

marijuana meðal ungmenna á aldrinum 16 til 19 ára er mun algengari hér en í 

nágrannalöndum okkar.161 Höfundur bendir á að styrkleiki kannabisefna á Íslandi 

hefur aukist mjög mikið eftir að bera fór á ræktun þeirra innanlands.162 Höfundur 

getur þó ekki fullyrt frekar um áhrif þess. 

 Verð á hassi og amfetamíni hefur til langs tíma litið lækkað, að teknu tilliti til 

almenns verðlags og gengisþróunar, sem bendir til þess að framboð helst stöðugt 

þrátt fyrir margskonar aðgerðir stjórnvalda til að draga úr innflutningi og dreifingu (sjá 

myndir 3.4 og 3.5).163 

Þó svo að eðli málsins samkvæmt séu ekki til neinar opinberar mælingar á 

fíkniefnaviðskiptum má leiða líkum að því að fíkniefnavandinn hafi færst í aukana til 

lengri tíma, miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir. Getur svo mikil aukning og 

raun ber vitni ekki nema að hluta til skýrst af öðrum hugsanlegum þáttum, eins og 

aukinnar aðsóknar í vímuefnameðferð, hertrar löggæslu, breyttum áherslum í 

rannsóknum fíkniefnamála eða annarra atriða.164 

 

 

                                            
160

 Sama heimild. Bls. 14. 
161

 Fréttablaðið. „Þriðjungur eldri pilta hefur reykt gras þrisvar eða oftar“. Mánudagurinn 4. apríl 2011. 
Forsíða. 
162

 Karl Steinar Valsson, aðstoðaryfirlögreglustjóri: Símaviðtal 28.4.2011. 
163

 Ari Matthíasson. SÁÁ. Vímuefnamarkaðurinn. 27.8.2011. Sótt á vefsíðu SÁÁ: 
http://www.saa.is/islenski-vefurinn/felagsstarf/pistlar/nr/75954/ [sótt á vef 14.5.2011]. 
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 Aldís Yngvadóttir, Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson. Áfengis og fíkniefnamál á Íslandi – þróun 
og staða. Fræðslumiðstöð í fíknivörnum. 1998. 
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4.1.4 – Hver er árangurinn? 

Þórarinn Tyrfingsson, formaður framkvæmdastjórnar SÁÁ, heldur því fram að neysla 

ólöglegra fíkniefna hafi aukist mjög mikið frá setningu laga um ávana- og fíkniefni.167 

Eins og fyrr segir bendir flest til þess að meðferð ólöglegra fíkniefna hafi færst mjög í 

vöxt frá því að lög um ávana- og fíkniefni voru fyrst sett. Þess verður ekki freistað að 

spá fyrir um orsakir þess hér en líklega eru marga samverkandi þætti að ræða. Með 

hliðsjón af áðurgreindu er þó algjörlega ljóst að ekki hefur tekist að draga úr meðferð 

fíkniefna eins og ætlun var að gera með lögunum og þess síður að koma alfarið í veg 

fyrir notkun þeirra. Árangrinum hvað þetta markmið varðar er því verulega ábótavant.  

4.2 – Að koma í veg fyrir misnotkun ólöglegra fíkniefna. 

Til þess að geta lagt mat á hvort þessu markmiði hafi verið náð þarf fyrst að 

skilgreina hvað átt er við með að „koma í veg fyrir misnotkun“. Með orðalaginu „koma 

í veg fyrir“ er sennilega átt við að ætlunin sé að uppræta misnotkun ólöglegra 

fíkniefna. Höfundur leggur þó einnig þann skilning í yfirlýsinguna að ætlunin sé að 

draga úr misnotkun ólöglegra fíkniefna, þó að það komi ekki beinlínis fram sé 

yfirlýsingin túlkuð samkvæmt orðanna hljóðan. Þetta markmið er verulega 

samtvinnað markmiðinu um að draga úr eða útrýma hverskonar meðferð fíkniefna, 

enda er ljóst að engin misnotkun á sér stað ef neyslan er engin. 

Af þessu má einnig draga þá ályktun að „meðferð fíkniefna“ og misnotkun 

fíkniefna er ekki einn og sami hluturinn í skilningi löggjafans. Einnig verður að gera 

ráð fyrir möguleikanum á því að þrátt fyrir það að meðferð fíkniefna og neysla hafi 

aukist sé ekki loku fyrir það skotið að dregið hafi úr eiginlegri misnotkun fíkniefna, en 

misnotkun fíkniefna verður að teljast skaðlegri en neysla fíkniefna sem ekki telst til 

misnotkunar. Í því samhengi verður einnig að telja að hægt sé að neyta fíkniefna án 

þess að misnota þau, og jafnvel nota þau sér að skaðlausu,168 en talið er að mikill 

minnihluti fíkniefnaneytenda leiðist út í misnotkun þeirra.169 

  

                                            
167

 Þórarinn Tyrfingsson, framkvæmdastjóri stjórnar SÁÁ: Símaviðtal 27.4.2011. 
168

 Notley, Caitlin. „Four groups of illicit substance users amongst the adult ‘hidden’ non-problematic 
community. Drugs: education, prevention and policy“. Centre for Research on the Child and Family. 
Bretland. 2005; 12 (4). Bls. 279-290. 
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 Helgi Gunnlaugsson. Stríðið gegn fíkniefnum. 
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4.2.1 – Hvað er misnotkun vímuefna? 

Ekki er í neinum gögnum löggjafans, hvorki frumvörpum né lögum, að finna 

skilgreiningu á því við hvað átt er við með misnotkun ólöglegra vímuefna. Misnotkun 

er mjög vítt hugtak sem má leggja ýmsan skilning í. Í huga sumra kann hverskyns 

notkun vímuvaldandi efna að vera misnotkun. Í huga annarra kann notkun ólöglegra 

vímuefna (en ekki löglegra) að vera misnotkun.170 

Misnotkun (e. substance abuse) má lýsa sem langvarandi, skaðlegri neyslu 

áfengis og/eða fíkniefna sem einkennist af daglegu vímuástandi, vanmætti til að 

draga úr neyslunni og skertri getu til þáttöku í félagslegum aðstæðum og atvinnu.171 

Meðferðaraðilar hér á landi notast við skilgreiningu bandaríska 

geðlæknafélagsins á hugtakinu misnotkun,172 en til þess að notkun á ólöglegu 

vímuefni teljist samkvæmt því misnotkun þarf að minnsta kosti eitt eftirfarandi skilyrða 

að eiga við um notkunina:173 

 Endurtekin neysla áfengis eða annarra vímuefna sem leiðir til erfiðleika 

við að uppfylla skyldur í vinnu, skóla eða á heimili. (T.d. ítrekuð fjarvera 

eða léleg frammistaða í vinnu í tengslum við vímuefnaneyslu) 

 Endurtekin neysla áfengis eða annarra vímuefna í áhættuaðstæðum. 

(T.d. akstur ökutækis undir áhrifum vímuefna) 

 Endurteknir árekstrar við löggæslu og dómskerfi vegna neyslunnar. 

 Áframhaldandi neysla þrátt fyrir endurtekin vandamál sem tengjast 

neyslunni. 

Framangreindar lýsingar á þessum atriðum, sem segja til um hvort fíkniefni 

séu misnotuð eða ekki, þykja ekki deila einkennum „hefðbundinnar“ og að jafnaði 

vandkvæðabundinnar neyslu, lík þeirri sem flestir íslendingar kannast við þegar þeir 

neyta áfengis. Því er þó ekki haldið fram að áfengisneysla geti ekki falið í sér 

                                            
170

 Tupper, Kenneth W. „Teaching teachers to just say ‘‘know’’: Reflections on drug education.“ 
Teaching and Teacher Education. 2008; 24 (2). Bls. 356-267. 
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 Dictionary.com. substance abuse. Sótt á vef Random House, 
Inc. http://dictionary.reference.com/browse/substance abuse. [sótt á vef 27.4.2011].  
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 Þórarinn Tyrfingsson, framkvæmdastjóri stjórnar SÁÁ: Símaviðtal 27.4.2011. 
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 American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4. útgáfa. 
Washington, DC. 1994. 
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misnotkun, enda er áfengisfíkn meginfíkn 80% þeirra einhverntíman glíma við 

einhverskonar áfengis- og vímuefnafíkn.174 

Höfundur gengur út frá því í þessari ritgerð að misnotkun sé sú notkun sem 

lýst er að framan. Gefur höfundur sér því að neysla á vímuefnum sem einkennist ekki 

af framangreindu, sé ekki misnotkun. 

4.2.2 – Aðgerðir til að koma veg fyrir misnotkun ólöglegra fíkniefna 

Telja má að helstu verkfæri stjórnvalda til að reyna að draga úr misnotkun vímuefna 

séu aðilar sem sjá um einhverskonar meðferð og ráðgjöf gegn vímuefnafíkn. Þeir 

sem eru haldnir vímuefnafíkn eru sennilega þeir sem líklegastir eru til að nota 

vímuefni þannig að teljist til misnotkunar. Má í þessu samhengi nefna meðferðaraðila 

á borð við SÁÁ, Vímulausa æsku og ýmsa fleiri sem veita ýmist meðferð eða ráðgjöf 

á þessu sviði.175 

Fíkn í örvandi vímuefni er sú fíkn sem af meðferðaraðilum er talin alvarlegasta 

fíknin.176 Hefur sú tegund fíknar aukist hvað mest og þá hefur sér í lagi aukist að 

fíklar sprauti sig með örvandi vímuefnum í æð. Eru svokallaðir sprautufíklar oftast 

lengra leiddir í vímuefnafíkn sinni en þeir sem sprauta efnunum ekki í æð, dauðsföll 

meðal þeirra algengari og leiðir neysla þeirra oftar til vandamála. Þessi hópur 

vímuefnaneytenda er samfélaginu að jafnaði mun kostnaðarsamari en aðrir 

vímuefnaneytendur.177 Að sama skapi verður að teljast líklegt að þessi hópur 

vímuefnaneytenda sé líklegri til að misnota sín efni en aðrir vímuefnaneytendur. 

Verður því að teljast ólíklegt, miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir, að 

misnotkun ólöglegra vímuefna hafi dregist saman til langs tíma. Hefur markmiði þess 

efnis því ekki verið náð. 

4.3 – Að vernda heilsu almennings 

Ekki er að finna í opinberum gögnum lýsingu á því hvað nánar felst í því yfirlýsta 

markmiði að refsilög við fíkniefnabrotum skuli vernda heilsu almennings. Lög um 

ávana- og fíkniefni gera ekki ráð fyrir sérstökum aðgerðum í átt til heilsuverndar. Er 
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 Hvað er alkóhól?. [án árs]. Sótt af vef SÁÁ. http://saa.is/islenski-vefurinn/fraedsluefni/afengi/ [sótt af 
vef 30.04.2011]. 
175

 Markmið SÁÁ. [án árs]. Sótt af vef SÁÁ: http://saa.is/islenski-vefurinn/samtokin/markmid/ [sótt af 
vef 15.5.2011]. 
176

 Ársrit SÁÁ 2007 – 2010. Bls. 58. 
177

 Sama heimild. Bls. 62. 
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um að ræða almenna yfirlýsingu og má þess vegna fella ýmsar aðgerðir þar undir. 

Höfundur telur að af orðalaginu megi ráða að ætlunin sé að draga úr heilsutjóni því 

sem hlýst af neyslu efnanna sjálfra auk afleidds tjóns sem kann að verða vegna slysa 

og óhappa í tengslum við fíkniefnaneyslu. 

Samhliða samdrætti í neyslu fíkniefna mun eðli málsins samkvæmt felast 

vernd á heilsu þeirra sem annars gætu leiðst út í neyslu fíkniefna. Því má telja líklegt 

að ætlunin sé að heilsuvernd almennings felist að miklu leyti í samdrætti á neyslu. 

4.3.1 – Hvað ógnar heilsu almennings? 

Helstu atriðin í tengslum við ávana- og fíkniefni sem talin eru ógna heilsu almennings 

eru:178 

 Dauðsföll af völdum ofskömmtunar 

 Smitsjúkdómar 

 Fíkn, ávanabinding og áhættunotkun fíkniefna 

 Líkamlegt og andlegt heilsutjón 

 Slys af völdum fíkniefnaneyslu (t.d. vegna aksturs undir áhrifum 

fíkniefna) 

Jafnframt hefur það verið talið ógna heilsu almennings að neytendur fíkniefna 

veigra sér við því að leita félagslegrar og læknisfræðilegrar aðstoðar vegna 

yfirvofandi refsiábyrgðar. Þannig hefur verið litið svo á að  refsilöggjöf geti í sumum 

tilfellum aftrað fíkniefnaneytendum frá því að verða sér út um aðstoð og þannig gert 

illt verra.179 

4.3.2 – Hvað er gert og hvað er til ráða? 

Líklega eru meðferðaraðilar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn- og stofnanir þeir aðilar 

sem mestu máli skipta í því skyni að vernda heilsu almennings þegar kemur að 

fíkniefnamálum. Starf þeirra miðar að því að draga úr eymd og ánauð þeirra sem illa 

                                            
178

 Hunt, Neil. Trace, Mike. Bewley-Taylor, Dave. Reducing drug related harms to health: an overview 
of the global evidence – Report 4. The Beckley Foundation Drug Policy Programme. Bretland. 2005. 
Bls. 2. Sótt af vef Beckley Foundation: 
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eru settir í vímuefnafíkn sinni. Starfsemi þessara aðila dregur úr fjölda þeirra 

einstaklinga sem annars væru ánetjaðir ávana- og fíkniefnum. Er það mögulega sú 

ráðstöfun sem að mestum notum kemur við heilsuvernd almennings í þessu 

samhengi. Meðferðir eru taldar áhrifaríkar til að koma í veg fyrir ótímabær dauðsföll 

fíkniefnaneytenda.180 Margt bendir einnig til þess að meðferðarúrræði séu mun 

áhrifaríkari leið en refsingar til að koma í veg fyrir afbrot fíkniefnaneytenda.181 

 Forvarnir hljóta einnig að falla hér undir, en þeim hefur eins og fyrr segir verið 

beitt í því skyni að draga úr eftirspurn fíkniefna. Þau atriði sem reifuð voru í kafla 

4.1.3.2 benda ekki til þess að forvarnir hafi verið áhrifaríkar þegar kemur að 

ólöglegum fíkniefnum, en aftur á móti mjög áhrifaríkar þegar kemur að löglegum 

fíkniefnum. 

Rannsóknir hafa verið framkvæmdar á áhrifamætti forvarna, en forvarnir gegn 

neyslu á ólöglegum fíkniefnum hafa sætt ákveðinni gagnrýni fyrir að vera hlutdrægar 

og jafnvel fyrir að bera dám af hræðsluáróðri.182 Markviss upplýsing um raunverulega 

og þekkta hættueiginleika einstakra fíkniefna ásamt nákvæmri útlistun á áhættu og 

afleiðingum af neyslu þeirra (líkt og þekkist um áfengi og tóbak) ætti að vera besta 

leiðin. Almennt virðist skorta á þesskonar forvarnir en tilhneiging hefur verið til að 

setja öll ólögleg fíkniefni undir sama hatt í þessum efnum.183 Það kann að vera að 

forvarnir missi marks ef móttakendur upplýsinganna verða áskynja um að 

upplýsingar eru ýktar eða ekki settar fram í fyllsta heiðarleika. 

Leiða má líkur að því að ólögmæti vímuefna geri það að verkum að þeir sem 

neyta þeirra (og jafnvel þeir sem selja þau) vita aldrei um raunveruleg innihaldsefni 

efnanna. Þessir aðilar hafa heldur ekki neina örugga vitneskju um styrkleika efnanna, 

enda dregur ólögmæti vímuefna verulega úr möguleikanum á hverskonar 

                                            
180

 Davoli, M. Bargagli, A. o.fl, „Risk of fatal overdose during and after specialised drug treatment: 
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gæðastjórnun eða öryggiseftirliti við framleiðslu og tilbúning þeirra.184 Kann það að 

vera þess valdandi að dauðsföll af völdum ofskömmtunar eru algengari en ella. Má í 

dæmaskyni nefna harmleik þann sem átti sér stað þann 30. apríl 2011, er ung stúlka 

lést af völdum ofskömmtunar, líklega sökum þess að hún innbyrti annað efni en hún 

taldi sig vera að gera.185 

Sjónarmið um heilsuvernd í fíkniefnalöggjöf hafa átt auknu fylgi að fagna síðan 

Hollendingar áttu frumkvæði að því að hefja fyrstu nálaskiptaáætlunina árið 1984.186 

Nú er svo komið að Evrópusambandið telur svokallaða skaðaminnkun (e. harm-

reduction) vera eitt af lykilatriðunum að árangri í baráttunni við fíkniefnavandann.187 Á 

Íslandi hefur nálaskiptaþjónusta verið í boði síðan 2009. Um er að ræða færanlega 

einingu sem leitast við að verða sprautufíklum út um nýjar og hreinar sprautur og 

sprautunálar þeim að kostnaðarlausu.188 

Sjónarmiðin að baki þessu eru að þjónustan muni draga úr smitum á HIV og 

lifrarbólgu C og þar með tilheyrandi kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu. Ætlunin er að 

draga úr því tjóni sem annars myndi hljótast af neyslu vímuefnanna.189 Á Íslandi 

deyja fjölmargir árlega vegna fíkniefnaneyslu.190 Eins og fyrr segir er talið að  

refsilöggjöf dragi úr áhrifamætti þessara aðgerða.191 

Í þessu samhengi bendir höfundur á að frá því að Portúgalar afnámu refsingar 

vegna vörslu neysluskammta og neyslu allra ólöglegra fíkniefna árið 2001, hafa 

ótímabær dauðsföll af völdum ofskömmtunar dregist saman varðandi öll efni. Árið 

1999 létust tæplega 400 manns vegna ofskömmtunar en árið 2006 voru þeir um 260. 

Skemmst er frá því að segja að hlutfall barna á aldrinum 13 – 15 ára sem 

einhverntímann höfðu notað ólögleg fíkniefni um ævina minnkaði úr 14,1% árið 2001 

í 10,6% árið 2006. Að sama skapi minnkaði sama neysla meðal ungmenna á 

                                            
184

 Transform Drug Policy Foundation. Drug Related Deaths. Sótt á vef TDPF: 
http://www.tdpf.org.uk/MediaNews_FactResearchGuide_DrugRelatedDeaths.htm [sótt á vef 
13.5.2011]. 
185

 Landlæknir. „Dauðsfall vegna neyslu vímuefna“. 3. maí 2011. sótt á vef landlæknisembættisins: 
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aldrinum 15 – 18 ára úr 27,6% árið 2001 í 21,6% árið 2006. Á sama tímabili hefur 

nýgreiningum HIV smita meðal sprautufíkla fækkað úr 1400 á ári í 400 á ári.192 

Höfundur getur ekki skorið úr með fullri vissu hvort tekist hafi vernda heilsu 

almennings hér á landi eða ekki. Almenn aukning vímuefnaneyslu, sér í lagi meðal 

þeirra sem sprauta sig með vímuefnum í æð og þeirra sem neyta örvandi efna bendir 

þó ekki til þess að heilsa almennings á þessu sviði hafi almennt færst til betri vegar. 

4.4 – Að draga úr afbrotum sem tengjast vímuefnaneyslu 

„Hvert afbrot og hver refsing kostar samfélög mikið og ef hægt er að fækka um einn 

einstakling í afbrotum getur það lækkað útgjöld fyrir samfélagið um milljónir króna.“
193

 

 Afbrot sem tengjast vímuefnaneyslu (e. drug related crime) eru glæpir sem 

framdir eru undir áhrifum fíkniefna, glæpir framdir af fíkniefnaneytendum til að standa 

undir vímuefnafíkn sinni (aðallega auðgunarbrot og fíkniefnasala) og glæpir sem 

tengjast starfsemi hins ólöglega markaðar (ofbeldi á milli glæpagengja, mútur 

löggæsluaðila, handrukkun og þess háttar).194 

Þeim sem afplána fangelsisrefsingar fyrir fíkniefnabrot hér á landi hefur fjölgað 

mjög mikið til langs tíma. Árið 1981 var 21 einstaklingur í fangelsi vegna 

fíkniefnabrota, en árið 2009 voru 89 einstaklingar í fangelsi vegna fíkniefnabrota, sem 

er fjölgun upp á meira en 460%. Flestir voru þeir árið 2006, eða 112 talsins (sjá mynd 

4.1).195 Árið 1994 voru 11,4% allra fanga í íslenskum fangelsum í afplánun vegna 

fíkniefnabrota. Árið 2009 var það hlutfall 29,6%. Hæst var það árið 2006, eða 33,8% 

allra fanga (sjá mynd 4.2).196 Öðrum föngum hefur einnig fjölgað, en enginn hópur 

hefur stækkað jafn ört og hópur þeirra sem sitja inni fyrir fíkniefnabrot.197 Að sama 

skapi fjölgaði þeim sem sakfelldir voru við íslenskan dómstól fyrir brot á 

fíkniefnalögum (lög um ávana- og fíkniefni og 173. gr. a. alm. hgl.) verulega á árunum 

1993 – 2006. Árið 1993 voru 53 aðilar dæmdir fyrir brot á fyrrgreindum lögum en árið 
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 2006 voru þeir orðnir 577. Um er að ræða meira en tíföldun sakfellinga yfir 13 

ára tímabil (sjá mynd 4.3).198 

 

Í löndum Evrópusambandsins er meirihluti fíkniefnatengdra afbrota fyrir neyslu 

eða vörslu, eða á bilinu 39% - 89%, eftir því hvaða land á í hlut.200 Auðgunarbrot eru 

oft framin til að fjármagna fíkniefnaneyslu.201 Í Bretlandi eru 54% allra rána, 70-80% 

allra innbrota, 85% búðarþjófnaða og 95% götuvændis rakin beint til vímuefnafíkla 

sem fremja þessi afbrot til að fjármagna neyslu sína. Vímuefnaneytendur þar í landi 

fremja þannig 56% allra glæpa, og eru þar ekki með talin afbrot fyrir vörslu eða 

dreifingu ólöglegra fíkniefna.202 Það ætti því engan að undra að samhliða aukinni 

vímuefnaneyslu hér á landi hefur glæpum fjölgað almennt. 

                                            
198
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MYND 4.2 Sýnir að hlutfall þeirra sem afplána refsingu í íslenskum fangelsum hefur fjölgað mikið frá 

1981 – 2009.
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MYND 4.3 Sýnir mjög mikla fjölgun meðal þeirra sem sakfelldir voru fyrir fíkniefnabrot á tímabilinu 
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Höfundur telur að rétt væri að kanna þjóðhagslega hagkvæmni þess að bjóða 

þeim vímuefnafíklum sem hvað verst eru settir í fíkn sinni upp á aðgengi að 

vímuefnum, ókeypis eða gegn vægu gjaldi. Að mörgum útfærsluatriðum þarf þó að 

huga en heppilegast væri að líta til fordæma þar sem slíkt hefur verið reynt og útfæra 

að íslenskum aðstæðum. Hugsanlega væri þannig hægt að draga verulega úr þeim 

afbrotum sem þessi hópur vímuefnafíkla fremur jafnan til að fjármagna sína eigin 

vímuefnaneyslu og draga úr kostnaðinum sem því fylgir. Með þessum hætti væri 

einnig hægt að veita þessum hópi aukinn félagslegan stuðning og heilbrigðisþjónustu 

við hæfi. Líklega væri þannig auðveldara að halda meðferðarúrræðum að þessum 

hópi og auka aðgengi hans að úrræðum til að draga úr eða koma í veg fyrir 

vímuefnanotkun sína (enda er óttinn við refsingu helsti tálmi þess að vímuefnafíklar 

leita sér meðferðar).205 

Í þessu samhengi vekur höfundur athygli á því að rannsókn hvers sakamáls 

hjá lögreglu kostar að meðaltali kr. 400.000206 dómsmál kr. 44.592 og fangelsun kr. 

3.500.000.207 Til samanburðar kostar hver meðferð á Vogi að meðaltali kr. 271.000208 

en meðferðir eru eins og fyrr segir mun áhrifaríkari leið en refsingar til að draga úr 

afbrotum fíkniefnaneytenda.209 

Miðað við þá þróun sem lýst er að framan telur höfundur að ekki hafi tekist til 

með markmið löggjafans að draga úr afbrotum tengdum vímuefnaneyslu. 

4.5 - Að senda skýr skilaboð til almennings um það hversu alvarleg 

fíkniefnabrot eru í augum löggjafans 

Það kann að vera að þorri almennings álíti ýmsa meðferð ávana- og fíkniefna vera 

alvarlega. Kannanir benda til þess að almenningur telji fíkniefnavandann þann vanda 

sem brýnastur er.210 Það er þó staðreynd að neysla ávana- og fíkniefna hefur færst í 

aukana og fleiri virðast nú hafa prófað ólögleg vímuefni en oft áður. 

Höfundur getur ekki fullyrt um það hvort skilaboð þessi hafi komist nægjanlega 

vel til skila, en telur þó að þeim hafi ekki tekist að hafa þau áhrif sem þeim var ætlað. 
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4.6 - Að viðhalda siðferði í samfélaginu 

Augljóslega er hér um að ræða mjög matskennt atriði. Ekki verður reynt að færa 

sérstök rök fyrir þessu sjónarmiði en miðað við þá þróun sem lýst hefur verið í 

köflunum hér að framan telur höfundur meiri líkur en minni á að siðferði hafi almennt 

farið dvínandi, ef aukning neyslu, afbrota, heilsutjóns, umræðu um aukna hörku á 

hinum svarta markaði og aðflutningur erlendra glæpagengja er til einhvers marks um 

það. 
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5.0 – Niðurstöður 

Stjórnvöld hafa sett sér metnaðarfull markmið og lagst í herferðir sem hafa haft það 

að markmiði að sporna við fíkniefnavandanum og jafnvel að útrýma fíkniefnaneyslu 

hér á landi fyrir fullt og allt.211 Fíkniefnaneysla heldur þó áfram að vera vandamál sem 

ekki sér fyrir endann á, jafnvel þó að menn hafi gert sér vonir um annað. Þrátt fyrir 

mikinn viðbúnað yfirvalda og þyngingar refsiviðurlaga hafa efnin breiðst hratt út á 

síðustu áratugum á Vesturlöndum212 og er Ísland þar ekki undanskilið.213 Má í 

næstum öllum tilfellum segja að neyslan hafi aukist og vandamálin tengd heilsu, 

afbrotum og hinum ólöglega markaði aukist, þvert á vonir stjórnvalda.  

Sífellt virðist draga úr fylgi refsistefnu yfirvalda og heyrast raddir utan úr heimi 

um að hinar gömlu aðferðir hafi ekki reynst nægjanlega vel og kominn sé tími til að 

líta til annarra aðferða, þar sem árangur í málaflokknum hefur víðast verið til mikilla 

muna minni en vonir stóðu til.214 Því er það í senn sanngjörn og eðlileg krafa að 

stjórnvöld rýni í staðreyndir málsins, taki yfirvegaðar ákvarðanir með hliðsjón af 

vísindalegum staðreyndum og raunverulegum fordæmum og séu tilbúin til að breyta 

nálgun sinni að málaflokknum í samræmi við nýjustu og bestu þekkingu, ef 

raunverulegur vilji er fyrir því að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið. 

Í því samhengi hefur meðal annars verið nefnt að afnema beri refsingar við 

sumum eða öllum fíkniefnabrotum og beita annarri nálgun og hugmyndafræði til að 

stýra neyslunni. Hafa sum erlend ríki fikrað sig í þessa átt og víðast hvar tekist vel til. 

Þessi tiltekna nálgun nýtur þess vegna aukins fylgis víðsvegar um heim og er svo 

komið að Evrópusambandið hefur viðurkennt að hinar gömlu aðferðir hafi ekki verið 

byggðar á eins traustum grundvelli og upphaflega var ætlað og hafi að mörgu leyti 

brugðist.215 Þessi mál eru mjög umdeild og skiptast menn í fylkingar hvað þetta 

varðar. Þó er ljóst að betur má ef duga skal.  

Ef tilgangur refsistefnunnar er að koma í veg fyrir framleiðslu, dreifingu, sölu 

og neyslu fíkniefna, má ljóst vera að það hefur ekki náð þeim tilgangi sínum, þrátt 

                                            
211

 Áætlunin Ísland án eiturlyfja. Lokaskýrsla verkefnisstjórnar. 2002 
212
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fyrir að bannið sé margra áratuga gamalt og þeir sem bera ábyrgð á framfylgni þess 

hafa haft langan tíma til að gera á því endurskoðanir og breytingar. Það hefur einnig 

komið í ljós að ýmsar ófyrirséðar hliðaverkanir hafa litið dagsins ljós vegna 

refsistefnunnar sem draga enn frekar úr ágæti hennar. 

Niðurstöður rannsókna sýna að varnaðaráhrif, og þá sér í lagi hin almennu 

varnaðaráhrif, séu mun minni en menn gerðu sér í hugarlund. Þannig draga þungar 

refsingar ekki úr fjölda þeirra sem brjóta af sér, en þungar refsingar kunna að hafa 

öfug áhrif auk þess að vera samfélaginu kostnaðarsamar. Virðast undirstöður 

refsistefnunnar því skorta vísindalegan grundvöll. Lítur allt út fyrir að trú á hina gömlu 

kenningu afbrotafræðinnar um varnaðaráhrif trompi vísindaleg gögn og vitnisburð 

sögunnar. Nærist þessi trú svo á viðhorfum almennings til refsinga, sem almennt eru 

byggðar á vanþekkingu og jafnvel á hefndargirnd. 

Athyglisvert er að röksemdirnar sem notaðar eru í baráttunni við fíkniefnin eiga 

sér mikla samsvörun í þeim röksemdum sem færðar voru fyrir bjórbanninu, sem lengi 

var við lýði hér á landi.216 Fræðimenn telja í raun að bjórbannið hafa verið 

óframkvæmanlegt og þegar upp var staðið einungis hafa verið táknrænt, og án 

raunverulegs innihalds. Margt af því sem þar átti við kann að eiga jafn vel við í 

dag.217 

Niðurstaða höfundar, að teknu tilliti til alls sem að framan greinir, er sú að svo 

alvarlegir vankantar séu á núverandi löggjöf, að þó að fíkniefni séu að lögum 

ólögmæt og meðferð þeirra refsiverð, sé aðgengi að fíkniefnum líkast til betra en það 

hefur nokkru sinni verið og verð fíkniefna með lægsta móti í sögulegu samhengi.  

Refsistefnan hefur hlotið dóm sögunnar.  

Það er þó óraunhæft að ætlast til þess að stefnan verði afnumin í einni svipan,  

en höfundur telur brýnt að stjórnvöld taki málaflokkinn til gagngerrar endurskoðunar, 

með sjónarmið vísinda og staðreynda að leiðarljósi. Sýnist þá best að taka 

frjálslyndari stefnu en verið hefur. Fyrr mun árangur ekki nást. 
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