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Velferðarnefnd Alþingis hefur sent ríkissaksóknara til umsagnar frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 (varsla), 23. mál.

b. liður 1. gr. frumvarpsins:
Með því að heimila kaup og móttöku ávana- og fíkniefna verða stærri fíkniefnaviðskipti 
en til eigin nota ekki refsiverð, þ.e. sölumenn sem kaupa eða móttaka fíkniefni frá 
framleiðanda eða innflytjanda eiga þá ekki lengur refsingu yfír höfði sér. Það er ekki 
ásættanlegt að mati ríkissaksóknara.

Orðalagið „það sem talist getur til eigin nota“ er algjörlega óskilgreint og býður upp á 
veruleg vandkvæði í framkvæmd bæði hjá lögreglu og ákæruvaldi.

Þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að þau efni sem talist geti til eigin nota verði ekki gerð 
upptæk. A f því leiðir að lögreglu að skila þeim efnum aftur til neytandans (sem getur 
t.d. verið barn eða ungmenni). Um upptöku ávana- og fíkniefna segir í greinargerð með 
frumvarpinu:

Hvað varðar skyldu lögreglu til upptöku efna, sbr. 6. mgr. 5. gr., er gert ráð fyrir að hún 
verði óbreytt, en hún felur í sér skyldu til að gera upptæk þau efni sem lögin taka til og 
aflað hefur verið á ólögmætan hátt eða eru á annan hátt í ólögmætri vörslu. Þannití verður 
ekki heimilt að gera upptæk efni neytenda. enda hefur þeirra hvorki verið aflað á 
ólögmætan hátt. né eru þau í ólögmætri vörslu. Hins vegar verður áfram heimilt að gera 
efni upptæk þegar þau eru ætluð til innflutnings og útflutnings, þegar firam fer framleiðsla 
og tilbúningur fíkniefna og eins þegar efni eru seld, þeim er skipt eða þau afhcnt. 
(Undirstrikun SJF)

Við þetta eru gerðar þær athugsemdir að þau efni sem falla undir lög um ávana- og 
fíkniefni og fínnast á íslensku fon'áðasvæði eru þangað komin/tilkomin á ólögmætan 
hátt og því rétt að mati ríkissaksóknara að gera efnin upptæk.

Auk þeina  ágalla á frumvarpinu sem bent hefur verið á tekur ríkissaksóknari undir þau 
atriði sem fram koma í umsögn embættis Landlæknis um mál þetta dags. 7. þ.m. en þar 
er m.a. bent á að mörgum spurningum sé ósvarað í tengslum við þær breytingar sem 
boðaðar eru í frumvarpinu, ekki síst hvað varðar fíkniefnaneyslu ungmenna, og að 
frekar eigi að vinna tillögur sem þessa í endurskoðaðri heildstæðri stefnumótun til lengri 
tíma.

Að öllu virtu telur ríkissaksóknari ekki tímabært að taka það skref sem samþykkt
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