
Lögreglustjórafélag Islaeds
r

Nefndasvið Alþingis
Velferðarnefnd
nefndasvið@althingi.is

Borgarnesi, 18. nóvember 2019.

Efni: Umsögn Lögreglustjórafélags íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og 
fíkniefni, nr. 65/1974 (varsla).
Þingskjal 23 - 2 3 .  mál.

Lagt er til í greinargerð að ákvæði laga um ávana- og fílcniefni um bann við vörslu og meðferð fíkniefna 
verði breytt á þann hátt að bann við vörslu, kaupum og móttöku efna verð fellt brott úr lögum um ávana- 
og fíkniefni, nr. 65/1972. Með því er öll háttsemi sem neytendur vímuefna kunna að viðhafa felld brott 
úr lögunum og refsileysi neytenda vímuefna þannig tryggt.

I desember árið 2013 settu íslensk stjómvöld sér stefnu í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020 sem 
tekur til forvarna, meðferðarúrræða, eftirfylgni meðferðar og endurhæfíngar auk lagaumhverfís. 
Yfírmarkmið í stefnu þessari eru að takmarka aðgengi að áfengi og öðrum vímugjöfum, að vernda 
viðkvæma hópa fyrir skaðlegum áhrifum áfengis og annarra vímugjafa, að koma í veg fyrir að ungmenni 
byrji að nota áfengi eða aðra vímugjafa, að fækka þeim sem þróa með sér skaðlegt neyslumynstur 
áfengis eða annarra vímugjafa, að tryggja aðgengi fólks, sem á í vanda vegna misnotkunar eða ávana, 
að samfelldri og samþættri þjónustu sem byggist á bestu þekkingu og kröfum um gæði og að draga úr 
skaða og fjölda dauðsfalla vegna eigin neyslu eða annarra á áfengi eða öðrum vímugjöfum.

Vísa hér að neðan til skýrslu heilbrigðisráðherra um mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum 
og hliðarverkunum vímuefnaneyslu, til aðstoðar og vemdar neytendum efnanna og félagslegum 
réttindum þeima, aðstandendum og samfélaginu í heild. Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015- 
2016. Bls. 3-4:

„ Um árabil hefur sú venja mótast við framkvæmd laga um ávana- og fíkniefni að málum er lokið með 
sektargerð þegar eklci er talinn leilca vafí á því að magn haldlagðra efna sé til einkaneyslu. Lögreglustjóri 
hefur almenna heimild til að ljúka máli, sem hann hefur ákæruvald um, með lögreglustjórasekt, þ.e. 
vettvangssekt skv. 148. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, sektarboði skv. 150. gr. og 
sektargerð skv. 149. gr. sömu laga. I fyrirmælum ríkissaksóknara til lögregluembætta frá 24. febrúar 
2009 um brot sem ljúka má með lögreglusátt lcemur fram að slík sektarheimild nái til kannabis 
(maríjúana, hass og hassolíu, kannabisplantna), amfetamíns, LSD (lýsergíð), MDMA og skyldra efna 
(,,ecstasy“) og kókaíns. Er þar gert ráð fyrir grunnsekt að fjárhæð 50.000 krónur fyrir allra smæstu brot 
en þó er heimilt að ákvarða lægri sekt fyrir íyrsta brot ungmennis ef brot er mjög smávægilegt. Ekki er 
í fyrirmælunum gerður greinarmunur á vörslu ólöglegra vímuefna og kaupum þeirra til eigin nota. Fyrir 
vörslu kannabis er lögð á grunnsekt að viðbættum 4.000 krónum fyrir hvert gramm eða hluta a f grammi. 
Varsla kannabisplöntu sætir 50.000 króna sekt fyrir fyrstu plöntu en 100.000 króna sekt fyrir hverja 
plöntu eftir það, að viðbættri grunnsekt. Fyrir hvern skammt a f LSD bætast við 10.000 kr. ofan á 
grunnsekt og sama gildir um hvert gramm af amfetamíni. Varsla MDMA og skyldra efna sætir 15.000 
króna sekt fyrir hvern skammt að viðbætti grunnsektarfjárhæð og fyrir hvert gramm af kókaíni bætist 
við 25.000 króna sekt.“

í sakaskrá ríkisins eru færðar tilteknar upplýsingar um sakamál, t.d. dómar, viðurlagaákvarðanir, 
lögreglustjórasektir og ákærufrestanir. Samkvæmt reglunum skal færa sekt vegna fíkniefnabrots í 
skrána þegar sekt er ákveðin hærri en 100.000 krónur. Upplýsingar um brot koma fram á sakavottorði 
til einstalclinga í þrjú ár frá dagsetningu niðurstöðu.
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Samkvæmt framansögðu fara smávægileg fíkniefnabrot eklci lengur á sakaskrá viðkomandi 
einstaklinga. Með gildistöku nýrra umferðarlaga 1. janúar 2020 verður aflagt það ákvæði að mæling á 
ávana- og fíkniefna í þvagi ökumanns, geti ein og sér, talist viðhlítandi grundvöllur refsiábyrgðar. Með 
fyrirmælum ríkissaksóknara, dags. 5. júlí 2019, nr. 3/2019 var þeim tilmælum beint til allra ákærenda 
að ljúka öllum þeim málum/brotum sem nú eru til meðferðar hjá lögreglu, ákæruvaldi, dómstólum þar 
sem sakarefnið er einungis það að ávana- og fíkniefni hafa mælst í þvagi ökumanns að falla frá saksókn. 
Lögreglustjórar hafa lýst ánægju sinni með framangreindar breytingar.

Þrátt fýrir viðbúnað stjórnvalda hafa ólögleg fílcniefni breiðst hratt út á síðustu áratugum. Rannsóknir 
hafa sýnt að neyslan hefur helst verið bundin við yngra fólk úr öllum þjóðfélagshópum og fylgir neyslan 
oft tískustraumum. Einhver hluti misnotar efnin en fleiri taka upp hefðbundnari lífshætti þegar fram 
líða stundir.

Samkvæmt áfengislögum er óheimilt að selja, veita eða afhenda áfengi þeim sem er yngri en 20 ára. Þá 
skal gera upptækt áfengi sem ungmenni yngri en 20 ára hafa undir höndum.

Frumvarpið geymir ekki ákvæði um einstaklinga undir 18 ára aldri, böm í skilningi laga. Engin veit 
hvað átt er við í frumvarpi, að magn fíkniefna sé umfram það sem talist getur til eigin nota. Þá eru 
engin aldursviðmið í frumvarpinu en af orðalagi frumvarpsins má ráða að öll „lögmæt“ varsla sé þannig 
heimil, líka varsla barna og ungmenna. Þannig virðist stefnt að því að varsla, kaup og móttaka barna og 
ungmenna á ávana- og fíkniefnum verði lögleidd, sem er einkennileg staða með hliðsjón af ákvæðum 
áfengislaga og laga um tóbaksvarnir. Velcur þetta upp spurningar um hvort börn og ungmenni teljist þá 
vera neytendur á sama hátt og fullorðnir. Barnaverndarsjónarmið hljóta að koma til skoðunar, bæði 
varðandi vörslur og neyslu barna og ungmenna, sem og vörslur og neyslu forráðamanna bam a og 
ungmenna inn á heimilum þar sem böm búa, en slíkt hlýtur að ganga gegn ákvæðum barnaverndarlaga.

í frumvarpinu er elcki skilgreint það magn sem talist getur til einkanota, hver eigi að skilgreina það eða 
hvernig, né hvaða viðmið eigi að liggja til grundvallar. Þá er gert ráð fyrir að öll varsla neysluskammta 
a f ávana- og fíkniefnum verði leyfð án þess að greinarmunur sé gerður á milli tegunda ávana- og 
fíkniefna. Þessi efni sem hér um ræðir hafa mjög mismunandi hættueiginleika, þá getur styrkleiki þeirra 
verið mjög mismunandi eftir því hvort um er að ræða „hreint“ efni eða blandað til neyslu. Ur einu 
grammi a f hreinu efni má í sumum tilvikum búa til tugi neysluskammta. Þá er „neysluskammtur“ 
fikniefna misstór eftir tegundum fílcniefna og hvort um stórnotendur efnanna er að ræða eða ekki. Þá 
kemur ekki fram í frumvarpinu hvort og þá hvaða afleiðingar það hafi að vera með fleiri en eina tegund 
filcniefna í vörslum sínum. Séu menn með „neysluskammta“ af mörgum gerðum fíkniefna verður fljótt 
um mjög rnikið magn fíkniefna að ræða.

Mörkin á milli þess að vera neytandi og seljandi eru ekki alltaf ljós. Sá sem selur fíkniefni er oft og 
tíðum einnig neytandi. Smásala fíkniefna felur oft í sér að seljendur eru á ferðinni með lítið magn 
fikniefna sem gæti fallið innan viðmiða um neysluskammta. Getur reynst erfitt að sanna að vörslumar 
séu í söluskyni og því er sektað fyrir vörslur fíkniefna en ekki sölu.

Efla þarf fíkniefnaforvarnir hér á landi. Verja þarf börn og unglinga með öflugri og markvissri fræðslu. 
Velja þarf leið sem gefst vel í okkar samfélagi og í sátt við þá sem hér búa. Samningur Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barnsins felur m.a. í sér alþjóðlega viðurkenningu á því að börn séu sá hópur sem 
þarfnist sérstakrar verndar umfram hina fullorðnu. Samkvæmt barnaverndarlögum eiga börn rétt á 
vernd og umönnun. Þá skulu þau njóta réttinda í samræmi við aldur og þroska.

Eldci hefur verið aflað umsagnar frá refsiréttarnefnd sem hefur m.a. það hlutverlc að fylgjast með þróun 
á sviði refsiréttar, bæði hér og erlendis.

I niðurlagi greinargerðar með frumvarpinu segir: „Með samþykki frum varps þessa mundi Island skipa 
sér í frem stu  röð hvað varðar heilbrigðisþjónustu og mannúðlega nálgun gagnvart þeim  neytendum  
vímuefna “ Lögreglustjórafélagið getur ekki fallist á þessa fullyrðingu.
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Vanda þarf til verka ef gera á grundvallarbreytingar á fíkniefnalöggjöf landsins. 

Lögreglustjórafélag íslands leggst gegn samþykki frumvarpsins.
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Fyrir hönd Lögreglustjórafélags Islands,
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