
Dómsmálaráðuneytið fékk upplýsingar aum vinnslu frumvarpsins í heilbrigðisráðuneytinu í janúar sl. Í 
kjölfarið hafði dómsmálaráðuneytið frumkvæði af því að benda heilbrigðisráðuneytinu á að það gæti 
þurft samráð bæði við ráðuneytið og lögregluna og fór sérfræðingur ráðuneytisins í framhaldinu á fund 
með sérfræðingum heilbrigðisráðuneytisins sem unnu að frumvarpinu. Á þeim fundi var farið yfir ýmis 
sjónarmið sem frumvarpið kallaði á að yrðu skoðuð í þessu samhengi en ekki er að sjá að tillit hafi verið 
tekið til þeirra athugasemda í frumvarpinu. Frekara samráð milli ráðuneytanna átti sér ekki stað við 
vinnslu frumvarpsins.

Ráðuneytið vill byrja á að taka fram að engin andstaða er við því að koma á fót skaðaminnkandi 
úrræðum líkt og neyslurýmum. Hins vegar verður að vanda til slíkrar vinnu og taka tillit gildandi laga 
sem eiga við um þessi mál.

Ráðuneytið tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í umsögn lögreglustjórans á 
höfuðborgarsvæðinu frá 13. apríl sl. ásamt umsögn ríkissaksóknara frá 16. apríl sl. hvað varðar 
samkomulag lögreglu og sveitarfélaga um neyslurými, þá er það mat ráðuneytisins að frumvarpið veiti 
lögreglu ekki heimild til að semja um refsilaus svæði og varhugavert væri að veita almennt slíka heimild 
til samninga um refsileysi.

Hvað varðar breytingar á öðrum lögum þá tekur ráðuneytið undir athugasemdir lögreglunnar um að 
æskilegt væri samhliða að breyta ákvæðum laga um ávana- og fíkniefni um vörslur fíkniefna. Ekki er 
hægt að ganga út frá því líkt og frumvarpið gerir að með því að heimila neyslu fíkniefna í löglegu 
neyslurými séu vörslur fíkniefnanna sjálfkrafa heimilar og þá jafnvel á tilteknu svæði þar í kring, líkt og 
gert er ráð fyrir að lögregla og sveitarfélög geri sér samkomulag um, skv. frumvarpinu.

Þá vill ráðuneytið enn fremur benda á eftirfarandi texta í greinargerð frumvarpsins:„ I 13. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn er kveðið á um faglegar kröfur og ábyrgð 
heilbrigðisstarfsmanna og því þykir nauðsynlegt að tryggja refsileysi starfsmanna sem vinna í 
neyslurýmum. Upp geta komið þær aðstæður að einstaklingur láti lífið, svo sem vegna neyslu of stórs 
skammts af fíkniefnum. Þá má ekki vera hægt að sækja starfsmenn til saka fyrir það að einstaklingur 
hafi látist undir eftirliti þeirra, enda gildir þá þessi löglega undanþága um vörslu og meðferð fí'kniefna 
til eigin nota íneyslurýminu og þar með á refsilausu svæði. Vegna þeirrar ábyrgðar sem kveðið er á um 
í  13. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn er nauðsynlegt að í  2. mgr. sé veitt undanþága frá ábyrgðinni í 
13. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn og aðhún gildi um alla starfsmenn rýmisins."

Ekki verður séð að ákvæði frumvarpsins (2.mgr. 2. gr. b) eins og það er sett fram tryggi refsileysi 
heilbrigðisstarfsmanna, þrátt fyrir fyrrnefndar skýringar með ákvæðinu í greinargerð. Að mati 
ráðuneytisins er mikilvægt að taka þetta atriði sérstaklega til skoðunar. Ef vilji er til að veita 
heilbrigðisstarfsmönnum sem starfa í neyslurýmum einhvers konar friðhelgi gagnvart refsiábyrgð þá er 
mikilvægt að það komi skýrt fram í lögum, en ekki greinargerð með lögunum. Frumvarpið eins og það 
er framsett nú veitir ekki þessa vernd að mati ráðuneytisins. Að óbreyttum ákvæðum samþykktum 
kynnu starfsmenn sveitarfélaga jafnvel að sæta ákærum fyrir hlutdeild í fíkniefnabrotum.

Grundvallaratriðið er að það getur undir engum kringumstæðum komið til greina að lögreglan semji 
um að fólk fái að fremja refsiverð afbrot á einhverjum umsömdum stöðum. Ef hugur 
heilbrigðisyfirvalda stendur til þess að neytendur fái að neyta fíkniefna í friði fyrir lögreglu og með 
aðstoð starfsmanna sveitarfélaga þarf að afnema refsingar fyrir vörslur einhvers lágmarksmagns af 
fíkniefnum.

Það er sjálfsagt mál að koma fyrir nefndina og fara ítarlega yfir fyrrnefnda sjónarmið ef vilji er til. Þá er 
dómsmálaráðuneytið tilbúið eins og gerð var grein fyrir í janúar sl. að vinna með heilbrigðisráðuneytinu 
að því að markmið frumvarpsins, að koma á fót skaðaminnkandi úrræðum líkt og neyslurýmum, verði 
að veruleika.


