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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu um lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 
65/1974, afglæpavæðing neysluskammta, þingskjal 1193, 714. mál.

Lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra hefur borist til umsagnar ofangreint frumvarp þar 
sem markmið er að breyta lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á þá leið að kaup og 
varsla á takmörkuðu magni af ávana- og fíkniefnum til eigin nota, svokölluðum 
neysluskömmtum, verði heimiluð.

Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra getur ekki stutt frumvarpið og telur það ganga lengra 
heldur en yfirlýst markmið. Auk þess sem að undirbúningur fyrir stefnubreytingu sem þessa 
hafi ekki verið nægur. Þá hafi forvarnastarf ekki verið aukið eða fjölgun meðferðaúrræða 
tryggð. Vandséð er hvernig verja eigi börn og ungmenni á sama tími og afglæpavæða eigi 
neysluskammta.

Tilefni og markmið
Tilefni frumvarpsins er sú stefnumörkun stjórnvalda að meðhöndla eigi vanda 
vímuefnanotenda í íslensku samfélagi í heilbrigðiskerfinu fremur en dómskerfinu. Á það er 
bent að lítill hluti neytenda lítur á sig sem sjúklinga og þrátt fyrir gott aðgengi að 
heilbrigðiskerfinu leitar fólk ekki þangað eftir aðstoð. Ungt fólk sem neytir fíkniefna lítur alls 
ekki á sig sem sjúklinga sem þurfi að aðstoða. Fyrir þeim verður varsla efna gerð lögleg verði 
frumvarpið að lögum og aðgengi þeirra aukið frekar. Það má vera að þau leiti til 
heilbrigðiskerfis síðar á lífsleiðinni þegar afleiðingar neyslunnar eru komnar fram og þá er 
vandinn jafnvel stærri en hann var í byrjun. Aðhald með neyslu fíkniefna verður ekkert verði 
frumvarpið að lögum sem getur haft alvarlegar afleiðingar á heilsu fólks. Líta verður til þess að 
stór hluti neytenda eru svokallaðir frístundaneytendur sem telja sig ekki aðstoðarþurfi.

Þá þykir ekki hægt að bera stöðuna á Íslandi saman við stöðuna í Portúgal. Líkt og fram kemur 
í frumvarpinu geisaði þar HIV faraldur meðal fólks sem sprautaði sig með fíkniefnum og 
dauðsföllum fjölgaði mikið. Portúgalar aflögðu fangelsisrefsingar vegna vörslu neysluskammta 
en fólk er ekki fangelsað fyrir vörslur á neysluskömmtum á Íslandi. Neysla, kaup og varsla á 
fíkniefnum til eigin nota varðar enn viðurlögum í Portúgal, fólk fer bara ekki í fangelsi. Þá var 
meðferðarúrræðum fjölgað og fræðsla aukin. Hér á landi ætti því að duga okkur að fjölga 
meðferðarúrræðum og auka fræðslu. Það ættu allir að geta tekið undir.

Ekki hörð refsistefna
Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er tekið fram að snúa þurfi af braut harðra refsinga fyrir 
neyslu fíkniefna líkt og minnst er á í frumvarpinu. Það er mat embættisins að hörðum 
refsingum sé ekki beitt fyrir vörslur fíkniefna á Íslandi. Þá er á það bent að neysla er ekki
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óheimil heldur varsla, sala, kaup etc. Við vörslubrotum fíkniefna liggur sektarrefsing þar sem 
fjárhæð miðast við magn. Lágmarkssekt er 50.000 kr. og svo leggst við sektarfjárhæð fyrir hvert 
byrjað gramm eftir því hvert efnið er, hvert byrjað gramm af kannabis varðar til dæmis 4.000 
kr. sekt og samtals verður sektin því 54.000 kr. Fangelsisrefsingar eru ekki dæmdar fyrir vörslur 
fíkniefna og ítrekunaráhrif eru engin. Annað getur gilt um sölu fíkniefna en ekki er óalgengt að 
fyrir sölu séu þó dæmdar sektir. Embættið þekkir ekki til þess að afplánun vararefsinga fari 
fram vegna vörslubrota. Þá fara sektir undir 100.000 kr. ekki á sakaskrá.

Öll fíkniefni undir auk lyfja
Þá þykir of langt gengið með frumvarpinu þar sem það tekur til allra tegunda fíkniefna en ekki 
einstakra efna. Ekki skal lagt mat á það hér hvaða fíkniefni er minnst skaðlegt enda ljóst að 
þau eru öll skaðleg. Þó hafa önnur ríki farið þá leið sérstaklega í Bandaríkjunum að heimila 
vörslur á kannabis. Það þætti kannski eðlilegra skref að stíga við slíka stefnubreytingu og meta 
afleiðingar þess í stað þess að varsla neysluskammta allra efna t.d.; kókaíns, amfetamíns, 
MDMA, heróíns, metamfetamíns, krakks ofl. verði gerð refsilaus á einu bretti. Embættið varar 
við þessu.

Þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að heimilt sé að kaupa og varsla lyfseðilskyld lyf teljist þau til 
eigin nota. Þar með er búið að afnema þá grundvallarreglu að sá sem hefur fengið lyfseðilskylt 
lyf afhent hafi einn heimild til að kaupa þau, móttaka og varsla. Lyfseðilskyld lyf mega þannig 
ganga kaupum og sölum fari magnið ekki yfir það sem áætlað er til einkanota. Þetta þykir 
varhugavert enda ekki ástæða til að bæta á þann vanda sem notkun á lyfseðilskyldum lyfjum 
er, þvert á móti hefði verið talið eðlilegra að þrengja lagaumhverfi þessara lyfja enda skaðsemi 
þeirra gríðarleg við misnotkun. Skemmst er að minnasta faraldurs ópíóða sem geisar víða um 
lönd. Á það er einnig bent að ekki er refsað fyrir vörslur óviðkomandi á lyfseðilskyldum lyfjum 
nema menn hafi þau til sölu, lyfin eru þó haldlögð í öllum tilvikum.

Upptaka og haldlagning
Þá er lagt til með frumvarpinu að fíkniefni verði ekki gerð upptæk sem eru í vörslu einstaklinga 
18 ára og eldri þegar magnið telst til eigin nota. Þá segir í greinargerð með frumvarpinu að 
lögregla eigi ekki að haldleggja efnin. Þarna þykir gæta misskilnings um upptöku annars vegar 
og haldlagningu hins vegar og ekki ljóst hvernig lögreglu ber að vinna þessi mál. Ef lögregla á 
að geta kannað hvort um neysluskammt er að ræða eða ekki er henni nauðsyn að haldleggja 
efnið. Þá þykir afar óeðlilegt að ekki fari fram upptaka efna sem eru ólögleg á íslensku 
yfirráðasvæði hvenær sem til þeirra næst. Þá má benda á stöðu lögreglumanns sem afhendir 
neytanda fíkniefni sem til skoðunar eru ef viðkomandi skaðast eða lætur lífið af neyslu þeirra. 
Því er velt upp hvort ekki þurfi að koma til ákvæði um ábyrgðarleysi lögreglu í slíkum tilvikum 
verði frumvarpið að lögum. Myndi heilbrigðisstarfsmaður afhenda sjúklingi efni til inntöku sem 
hann veit ekki hvað er. Þetta þarf að hugsa til enda. Upptaka efnanna ætti að gilda í öllum 
tilvikum.

Þá er á það bent líkt og fram kemur í frumvarpinu að frumvarp hefur verið lagt fram á norska 
Stórþinginu um að varsla neysluskammta verði ekki lengur refsiverð en þó verði lögreglu áfram 
heimilt að stöðva notkun, verði hún vör við slíkt, og gera efni upptæk. Þá yrði þeim aðilum sem 
teknir yrðu með neysluskammta gert skylt að sækja fund hjá félagsþjónustu sveitarfélaganna 
þar sem þeim yrði boðin fræðsla og aðstoð. Samhliða þessum breytingum á að efla
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forvarnarstarf og fjölga meðferðarúrræðum. Frumvarpið hefur enn ekki orðið að lögum. Tekið 
er undir það með Norðmönnum að lögregla eigi ávallt að stöðva notkun og gera efni upptæk.

Forvarnir og meðferðarúrræði
Með vísan til þess sem lagt er upp með í Noregi vakna áleitnar spurningar hvernig eigi að vinna 
að forvörnum gegn neyslu fíkniefna og hvenær slíkt á að koma til. Að mati embættisins hefði 
stefnubreyting sem þessi átt að krefjast mikils undirbúnings og markvissra forvarna. Þá þyrfti 
einnig að fjölga meðferðarúrræðum enda má búast við því að neysla fíkniefna verði almennari 
en hún er nú. Flest allt ungt fólk fer að lögum og bann við fíkniefnaneyslu á íslensku 
forráðasvæði heldur mörgum frá því að nota fíkniefni. Það má því leiða líkur að því að það 
aðhald hverfi og fleiri leiti í fíkniefnaneyslu.

Í dag er því almennt haldið fram að auðveldara sé að nálgast fíkniefni heldur en áfengi. 
Fíkniefnaneysla er enn að aukast og mikið er orðið um íslenska framleiðslu og þá hefur 
styrkleiki efna einnig aukist. Áfengiskaupaaldur er 20 ára og óheimilt er að afhenda börnum 
og fólki undir 20 ára áfengi. Með frumvarpinu er lagt til að aldurstakmarkið við refsileysi 
neysluskammta verði 18 ár. Alvarlegar athugasemdir eru gerðar við það. Er vilji til þess að 
staðan verði sú að það eigi að taka áfengi af 19 ára ungmenni án þess að taka fíkniefni og 
lyfseðilskyld lyf þurfi lögregla að hafa afskipti af viðkomandi.

Þegar lögregla verður vör við neyslu og vörslu fíkniefna á heimilum barna er tilkynnt um það 
til barnaverndar. Ef varsla á neysluskömmtum verður gerð refsilaus munu þessi mál jafnvel 
ekki koma inn á borð lögreglu sem verður til þess að barnavernd fær ekki upplýsingar og getur 
ekki aðstoðað börnin og foreldra þeirra til að sinna sínum skyldum gagnvart öruggu uppeldi 
barna sinna. Sá þáttur er varðar börn neytenda þarfnast frekari skoðunar og undirbúnings eigi 
frumvarpið að verða að lögum.

Magn til eigin nota
Með frumvarpinu er gert ráð fyrir því að ráðherra setji reglugerð um hvaða magn ávana- og 
fíkniefna getur talist til eigin nota, að höfðu samráði meðal annars við notendur. Athugasemdir 
eru gerðar við þetta og er skilgreining um magn til eigin nota talin verða að standa í lögum í 
samræmi við kröfuna um skýrleika refsiheimilda. Þá er lykilatriði að hugtökin kaup og varsla 
falli ekki út úr ákvæði 2. greinar. Að öðrum kosti yrði vandséð hvenær ætti að refsa fyrir kaup 
og vörslur sem fara út fyrir það magn að efnin teljist til eigin nota. Ef vafi er um það vegna 
ófullnægjandi reglugerðarsetningar eða skort á skýrleika er bannreglan ónothæf sama hvert 
magnið er. Sú meginregla gildir í íslensku réttarfari að allan vafa skuli skýra sökunaut í hag, in 
dubeo pro reo. Varðandi samráð við notendur vakna áleitnar spurningar við hvaða notendur á 
að miða magn til eigin nota, stórnotendur eða frístundanotendur. Fíkniefnaneytendur eru ekki 
einsleitur hópur og neysluskammtur hvers og eins getur verið afar mismunandi.

Á það er bent að með lögum nr. 84/2018 um bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum 
og lyfjum var varsla eða meðferð efna og lyfja aðeins gerð refsiverð þegar haldlagt magn efna 
er umfram það sem talist getur til eigin neyslu. Bent er á að í lögunum er ákvæði um fræðslu 
þ.e. að það ráðuneyti sem fer með fræðslumál skuli í samráði við ráðuneyti og embætti 
landlæknis sjá til þess að fram fari fræðsla í því skyni að draga úr og koma í veg fyrir heilsutjón 
af völdum neyslu frammistöðubætandi efna. Æskilegt hefði verið eins og áður hefur verið
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nefnt að þungi hefði verið settur í forvarnir áður en frumvarpið var lagt fram og jafnvel 
bundnar í lög líkt og í framangreindum lögum.

Skipulögð brotastarfsemi og verkefni lögreglu
Með því að varsla og kaup verði heimil upp að ákveðnu magni má gera ráð fyrir að aðgengi 
aukist að fíkniefnum, sala eykst sem getur haft þau áhrif að skipulögð glæpastarfsemi eflist 
enn frekar. Fíkniefnasala er ein þeirra algengustu leiða sem notaðar eru til að fjármagna 
skipulagða glæpastarfsemi. Með auknum umsvifum í fíkniefnasölu á Íslandi má þess vegna 
gera ráð fyrir að fjármögnun skipulagðrar brotastarfsemi verði auðveldari.

Fjölmargar bannreglur gilda í íslenskum lögum í því skyni að auðveldara sé að halda uppi reglu, 
tryggja frið og öryggi fólks. Þannig er ölvun á almannafæri refsiverð en ekki er refsivert að vera 
undir áhrifum fíkniefna á almannafæri og fyrirhugað frumvarp verður til þess að varsla er það 
ekki heldur. Erfitt verður að hafa afskipti af fólki undir áhrifum enda þurfa handtökuskilyrði að 
vera uppfyllt til að hægt sé að fjarlægja menn sem eru til óþurftar og ama vegna neyslu sinnar. 
Þá er bent á að reykingar eru til dæmis bannaðar á veitingastöðum og skemmtistöðum en ekki 
stendur til að banna fíkniefnaneyslu á þessum stöðum. Menn geta því óáreittir neytt fíkniefna 
fyrir allra augum verði frumvarpið að lögum. Þetta mætti koma í veg fyrir með fyrirhugaðri leið 
Norðmanna þ.e. að stöðva notkun, verði lögregla var við slíkt og gera efni upptæk. Þetta 
þarfnast nánari skoðunar.

Þá hlýtur að þurfa að skoða stöðu landsins í alþjóðlegu samhengi og þá staðreynd að á einu 
eðlilegu ári koma um 2,2 milljónir ferðmanna til landsins sem er sexfaldur íbúafjöldinn. Horfa 
þarf til annarra landa þar sem reynt er að verjast ákveðnum tegundum ferðamennsku og má 
nefna Hollendinga í því sambandi. Frumvarp það sem nú liggur frammi gæti haft áhrif á hvers 
konar ferðamenn koma til landsins. Þá er bent á að ekkert Norðurlandanna hefur gengið eða 
fyrirhugar að ganga jafn langt og frumvarpið gerir í svonefndri afglæpavæðingu 
neysluskammta og er varað við því.

Verkefni lögreglu verða áfram ærin þrátt fyrir að frumvarpið verði að lögum en eins og tölur 
sýna þá hefur akstur undir áhrifum fíkniefna aukist töluvert á meðan dregið hefur úr akstri 
undir áhrifum áfengis. Með aukinni neyslu má búast við að akstur undir áhrifum fíkniefna muni 
aukast enn frekar með tilheyrandi hættu fyrir vegfarendur. Það er því tómt mál að mati 
embættisins meðal annars vegna þessa að tala um sparnað í refsivörslukerfinu vegna 
fyrirhugaðs frumvarps.

Lokaorð
Í frumvarpinu segir að það ríki talsverður vafi á því hvort sú fullyrðing að beiting refsinga sem 
fyrirbyggjandi leiðar til að koma í veg fyrir notkun ávana- og fíkniefna sé augljóslega betri en 
aðrar vægari leiðir. Að sama skapi bendir embættið á að töluverður vafi er á því hvort að 
staðan væri betri á Íslandi í fíkniefnamálum ef ekki hefði gætt aðhalds með bannreglu 
fíkniefnalöggjafarinnar. Embættið leyfir sér að efast um það. Fíknefnaneysla fólks er víða 
alvarleg og þekkt að neytendur fjármagna neyslu sína bæði með sölu fíkniefna, innbrotum og 
annars konar lögbrotum. Æði oft er lögregla með einstaklinga undir höndum sem hafa hlotið 
mikinn skaða af völdum fíkniefna og vill lögregla ekki sjá þeim fjölga.
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Með frumvarpinu er fyrirhugað að heimila vörslur til eigin nota og einnig kaup. Sala fíkniefna 
er þó áfram óheimil. Aðili sem kaupir efni til eigin nota má þá aðeins kaupa það efni sem hann 
ætlar til eigin nota en sá sem selur honum er ólöglegur með öllu. Að mati embættisins ættu 
kaupin einnig að vera óheimil líkt og afhending. Annars verður uppi ákveðið misræmi. Augljóst 
virðist vera að sala fíkniefna muni aukast og þar með ólögleg sala fíkniefna sem ávallt er 
ólögleg. Þá er einnig á það bent að flest fíkniefni koma ólöglega til landsins en eiga engu að 
síður að vera lögleg í höndum neytandans. Þetta þykir varhugavert.

Embætti Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra tekur undir þau lagatæknilegu atriði sem fram 
koma í umsögn Lögreglustjórans á Höfuðborgarsvæðinu. Einkum það er lítur að því að 
hugtökin varsla og kaup eigi að falla burt.

Þá er það mat embættis Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra að rík þörf er á að leita álits 
refsiréttarnefndar, sem hefur meðal annars það hlutverk að gæta að skýrleika refsiheimilda 
og þróun á sviði refsiréttar.

Virðingarfyllst,
Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri.
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