
Ed. 9. Frumvarp til laga
um  eftirlit með ungm ennum  o. fl.

(Lagt fy rir  Alþingi 1942.)

1. gr.
B arnaverndarnefnd ir og skólanefndir hafa  e ftirlit með uppeldi og hegðun ung- 

m enna innan  20 á ra  aldurs. Ber löggrezlumönnum að aðstoða nefnd ir þessar eftir 
þörfum  og gera þeim við vart, ef þeir verða v isir athugaverðs fram ferð is ungm enna.

2. gr.
Nú verður barnaverndarnefnd  eða skólanefnd þess vís, að hegðun ungm ennis sé 

ábótavant, svo sem vegna lauslæ tis, d rykk juskapar, slæ pingsháttar, ókny tta  eða ann- 
a rra  slík ra lasta, og skal hún  þá gera foreldri eða lögráðam anni við vart, ám inna 
ungm ennið, reyna eftir föngum  að leiða það á ré tta  b rau t og aðstoða það við atvinnu- 
leit eða útvega því vist á góðu heim ili, ef þvi er að skipta. Ef ungm enni cr í skóla, ber 
barnaverndarnefnd  að ráðgast við kennara  um  betru n  á hegðun þess. Ef fram ferði 
ungm ennis er refsivert að lögum, skal barnaverndarnefnd  starfa  í sam bandi við hér- 
aðsdóm ara.

3. gr.
E f ú rræ ð i þau, sem í 2. gr. getur, kom a ekki að hald i eða telja m á þau ófram - 

kvæm anleg, m á beita hæfilegum  uppeld isráðstöfunum  og öryggis, t. d. v istun ung- 
m ennis á góðu heim ili, hæli eða skóla. V ist á slíkum  stöðum  m á kom a í stað refsi- 
v istar, ef fram ferð i ungm ennis er refsivert. V eitist rík iss tjó rn in n i heim ild til að kom a 
upp stofnunum  í nefndu skyni og setja reglugerð um  fram kvæ m d uppeldis þar. 
K ostnaður við vist ungm ennis sam kvæm t grein þessari greiðist ú r rík issjóði.

4. gr.
H éraðsdóm ari fer ásam t tveim ur sam dóm endum , er viðkom andi sveitar- eða bæj- 

a rs tjó rn  velur til 4 á ra  í senn, með m ál sam kvæm t 3. gr., svo og með refsim ál ung- 
m enna innan  20 á ra  aldurs. Skal dóm ur þessi halda ré tta rran n só k n  um  m ál og kveða 
upp í þeim rökstuddan  úrskurð , ef ungm enni er úrskurðað  i hæ lisvist eða heim ilis, 
og dóm í refsim álum , er til m álshöfðunar leiða. H éraðsdóm ari hefu r forsæ ti í dómn- 
um. D óm sm álaráðherra ákveður þóknun meðdóm enda, er greiðist ú r  rík issjóði.

Nú er slíkt sam band m illi b ro ta  sakborninga, 20 á ra  og yngri, að m álasam steypa 
m undi við höfð eftir alm ennum  reglum , og ákveður héraðsdóm ari þá, hvort og að 
hve m iklu leyti ungm ennadóm ur skuli fa ra  með m álið. H éraðsdóm ari getur og á- 
kveðið, að einstök lögreglum ál gegn ungm ennum  skuli sæ ta alm ennri m eðferð án  þess 
að sam dóm endur séu kvaddir til, enda te lji hann  ekki, að ráð sta fan ir sam kvæm t 3. gr. 
kom i til greina auk refsingar eða í hennar stað.

5. gr.
Ú rskurður um vistun ungm ennis á stofnun sam kvæm t 3. gr. skal gilda um  ótil- 

tek inn  tím a. D óm ur sá, sem í 4. gr. getur, leysir ungm enni ú r  hæ lisvist eða heim ilis, 
ef s lík ra r v istar þ yk ir ekki lengur þörf. G reind vist m á þá ekki fa ra  fram  ú r  þ rem ur 
árum , nem a n ý r ú rsk u rð u r sé upp kveðinn. Aðili eða lögráðam aður hans getur og 
k rafizt nýs ú rsk u rð ar, þegar eitt á r  er liðið frá  uppkvaðningu síðasta ú rsk u rð ar.

6. gr.
Ú rskurðum  um  hæ lisvist eða heim ilis sam kvæm t 3. gr. m á á frý ja  til hæ staré ttar 

innan  fjögurra  vikna frá  b irtingu  þeirra, að fengnu leyfi dóm sm álaráðunevtisins eða 
af þess hálfu. Á frý jun  frestar ekki fram kvæ m d ú rsku rðar.



7. gr.
Kennurum  skal ré tt og skylt að fy lg jast el'tir föngum  með hegðun og uppeldi 

jieirra ungm enna, sem á vegum þeirra  eru, og gera foreldrum , lögráðam önnum  og 
harnaverndarnefnd  eða skólanefnd við vart, ef þeir fá g run  Um ábótavant fram ferði 
ungmennis.

8. gr.
Nú telu r rík isstjó rn in , að fengnum  tillögum  barnaverndanefndar eða ungm enna- 

dóms, hæ ttu  á því, að tilgreind störf séu, m iðað við aðstæ ður á tilteknum  stað, skað- 
samleg þroska eða siðferði ungm enna, og getur hún  þá bannað ungm ennum  innan  til- 
greinds aldurs að stunda jiar slík störf. Ef fyrirsvarsm enn  atv innufy rirtæ k is b rjó ta  
gegn banni þessu, varðar það refsingu og réttindam issi sam kvæm t 9. gr.

9. gr.
Ef inaður leiðir unginenni innan  21 árs á siðferðilega glapstigu eða læ tur saur- 

lifi viðgangast í húsum  sínum , bifreiðum  eða öðrum  stöðum , sem hann  ræ ður yfir, 
varðar það sektum , varðhaldi eða fangelsi allt að fjó rum  árum . Auk refsingar má 
svipta hann réttindum  sam kvæm t 68. gr. alm ennra hegningarlaga, nr. 19/1940.

10. gr.
Lög þessi öðlast jiegar gildi.

A t h  u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :
Um frum varp  Jietta, sem er lagt fy rir  Alþingi sam kvæm t 23. gr. s tjó rn arsk rár- 

innar, vísast til fy lg iskjalsins hér á eftir.

Fylgiskjal.
Bráðabirgðalög um eftirlit með ungm ennum  o. fl.

RÍKISSTJÓRI IsLANDS

yjörir kiu im ig t:  D óinsm álaráðherra hefur tjáð  mér, að vegna ástands þess, er nú 
rík ir  í landinu, te lji hann, að nauðsyn beri til, að sérstak t eftirlit sé haft með 
ungm ennum  innan  20 á ra  aldurs.

jNleð því að ég fellst á, að b rýna nauðsyn beri til að setja bráðabirgðalög 
sam kvæm t 23. gr. s tjó rn a rsk rá rin n a r um fram angrein t efni, tel ég ré tt að gefa 
út bráðabirgðalög á þessa leið:

1. gr.
B arnaverndarnefndir og skólanefndir hafa eftirlit með uppeldi og hegðun ung- 

m enna innan 20 ára  aldurs. Ber löggæzlum önnum  að aðstoða nefnd ir þessar eftir 
þörfum  og gera þeim við vart, ef jieir verða v ísir athugaverðs fram ferð is ungm enna.

2. gr.
Nú verður harnaverndarnefnd  eða skólanefnd jiess vís, að hegðun ungm ennis sé 

ábótavant, svo sem vegna lauslæ tis, d rvkk juskapar, slæ pingsháttar, óknytta  eða ann- 
a rra  slíkra lasta, og skal hún  þá gera foreldri eða lögráðam anni við vart, ám inna 
ungm ennið, reyna eftir föngum  að leiða það á ré tta  b rau t og aðstoða það við atvinnu- 
leit eða útvega því vist á góðu heim ili, ef því er að skipta. Ef ungm enni er í skóla, ber 
barnaverndarnefnd  að ráðgast við kennara  um betrun  á hegðun þess. Ef fram ferði 
ungm ennis er refsivert að lögum, skal barnaverndarnefnd  starfa  í sainbandi við hcr- 
aðsdóm ara.

3. gr.
Ef úrræ ði þau, sem í 2. gr. getur, kom a ekki að haldi eða telja m á jiau ófram - 

kvæmanleg, m á beita hæfilegum  uppeldisráðstöfunum  og örvggis, t. d. vistun ung-



m ennis á góðu heim ili, hæli eða skóla. V ist á slíkum  stöðum  m á kom a í stað refsi- 
vistar, ef fram ferði ungm ennis er refsivert. Veitist rík iss tjó rn in n i heim ild til að kom a 
npp stofnunum  í nefndu skyni og setja reglugerð um  fram kvæ m d uppeldis þar. 
K ostnaður við vist ungm ennis sam kvæm t grein þessari greiðist ú r ríkissjóði.

4 ' g r '
H éraðsdöm ari fer ásam t tveiinur sam dóm endum , er viðkom andi sveitar- eða hæj- 

a rs tjó rn  velur til 4 á ra  í senn, með mál sam kvæm t 3. gr., svo og með refsim ál ung- 
m enna innan 20 ára  aldurs. Skal dóm ur þessi halda ré tta rran n só k n  um m ál og kveða 
upp í þeim rökstuddan  úrskurð, ef ungm enni er ú rskurðað  í hæ lisvist eða heim ilis, 
og dóin i refsim álum , er til m álshöfðunar leiða. H éraðsdóm ari h efu r forsæ ti í dóinn- 
um. D óm sm álaráðherra ákveður þóknun m eðdóm enda, er greiðist ú r  rík issjóði.

Nú er slikt sam band m illi hro ta sakborninga, 20 ára og yngri, að m álasam steypa 
m undi við höfð eftir ahnennum  reglum, og ákveður héraðsdóm ari þá, hvort og að 
hve m iklu leyti ungm ennadóm ur skuli fara  með m álið. H éraðsdóm ari getur og á- 
kveðið, að einstök lögreglum ál gegn ungm ennum  skuli sæta alinennri m eðferð án  þess 
að sam dóm endur séu kvaddir til, enda te lji hann  ekki, að ráð sta fan ir sam kvæm t 3. gr. 
komi til greina auk refsingar eða i hennar stað.

5 ' s r 'Ú rskurður um vistun ungm ennis á stofnun sam kvæm t 3. gr. skal gilda um ótil- 
tekinn tím a. Dóinur sá, sem í 4. gr. getur, leysir ungm enni ú r hæ lisvist eða heimilis, 
ef slík rar v istar þyk ir ekki lengur þörf. Greind vist m á þá ekki fa ra  fram  ú r þrem ur 
árum , nem a nýr ú rsk u rð u r sé upp kveðinn. Aðili eða lögráðam aður hans getur og 
k rafizt nýs ú rsk u rð ar, þegar eitt á r er Iiðið frá  uppkvaðningu síðasta ú rsku rðar.

G. gr.
Ú rskurðum  um hæ lisvist eða heiinilis sam kvæm t 3. gr. m á á frý ja  til hæ staré ttar 

innan  fjögurra  vikna frá  b irtingu  þeirra, að fengnu leyfi dóm sm álaráðuneytisins eða 
af þess hálfu. Á frýjun fresta r ekki fram kvæ m d ú rsk u rð ar.

7. gr.
K ennurum  skal ré tt og skylt að fy lgjast eftir föngum með hegðun og uppeldi 

þeirra  ungm enna, sem á vegum þeirra  eru, og gera foreldrum , lögráðam önnum  og 
barnaverndarnefnd  eða skólanefnd við vart, ef þeir fá grun um ábótavant fram ferði 
ungm ennis.

8- gi’-
Nú telu r rík isstjó rn in , að fengnuin tillögum  barnaverndanefndar eða ungm enna- 

dóms, hæ ttu  á því, að tilgreind störf séu, m iðað við aðstæ ður a tilteknum  stað, skað- 
samleg þroska eða siðferði ungm enna, og getur hún  þá bannað ungm ennum  innan  til- 
greinds a ldurs að stunda þar slík störf. Ef fy rirsvarsm enn  a tv innufyrirtæ k is brjó ta  
gegn banni þessú, varðar það refsingu og réttindam issi sam kvæm t 9. gr.

9. gr.
Ef m aður leiðir ungm enni innan  21 árs á siðferðilega glapstigu eða læ tur saur- 

lífi viðgangast í húsum  sinum , b ifreiðum  eða öðrum  stöðum, sem han n  ræ ður vfir, 
varðar það sektum , varðhaldi eða fangelsi allt að fjórum  áruni. Auk refsingar má 
svipta hann  réttindum  sam kvæm t 08. gr. alm ennra hegningarlaga, nr. 19/1940.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G jört í Revkjavík, 9. desem ber 1941.
Sveinn Björnsson.

(L. S.) ______________
H erm ann Jónasson.


