
Ed. 216. Nefndarálit
um frv. til 1. um cftirlit með ungmennum o. ft.

F rá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. þetta, borið það saman við gildandi lög og leitað um 
])að álits barnaverndarráðs og prófessorsins í refsirétti við Háskóla íslands, hr. ísleifs 
Arnasonar.

Nefndin fellst á þá meginhugsun, sem virðist liggja tit grundvallar fvrir setn- 
ingu bráðabirgðalaganna frá 9. des. f. á., sem eru samhljóða frum varpinu, að vegna 
dvalar hins fjölmenna erlenda setuliðs í landinu sé þörf á auknu eftirliti með fram- 
ferði ungmenna, og að hættan á, að börn og þroskalitlir unglingar leiðist á siðferðis- 
lega glapstigu sé meiri nú en nokkru sinni fyrr. Hins vegar er nefndin vantrúuð á, 
að lækning þessara meina fáist fyrst og fremst með ströngum ráðstöfunum  og refsi- 
aðgerðum af hálfu hins opinbera, heldur beri að leggja aðaláherzluna á bætt siðferðis- 
legt uppeldi barna og unglinga, bæði af hálfu foreldra og forráðam anna barnanna 
annars vegar og kennara og skólanefnda hins vegar. Vill' nefndin í því sambandi 
benda á sem ráðstafanir, er að haldi mættu koma: aukna fræðslustarfsemi um þann 
háska, sem hér er á ferðum, og nánara samstarf skólanna og heimilanna í þessum 
efnum en verið hefur.

Nefndin hefur þó orðið sammála um að leggja til, að frv. verði samþykkt, en vill, 
að á því verði gerðar nokkrar breytingar.

1 1. gr. frv. er gert ráð fyrir, að barnaverndarnefndir og skólanefndir skuli hafa 
eftirlit með hegðun og uppeldi ungmenna til 20 ára i stað 16 ára aldurs, sem nú er í 
lögum, og þar sem framlengja má samkv. 5. gr. úrskurðaðan dvalartíma unglinga á 
hæli eða heimili um 3 ára skeið í senn, getur eftirlitið náð allt til 23 ára aldurs.



Hér þykir nefndinni of langt gengið. Samkv. islenzkum lögum er sjálfræði manna 
bundið við 16 ára aldur, og mega konur gauga i hjónaband 18 ára. Sýnist í alla staði 
éieðlilegt, að giftar konur eða fulltíða fólk, sem fyrir löngu hefur öðlazt sjálfræði að 
lögum, skuli vera háð eftirliti barnaverndarnefnda.

Hitt er annað mál, að full ástæða virðist til að hækka sjálfræðisaldurinn nokkuð,
t. d. allt upp í 18 ár, en það hefur ekki enn verið gert.

En það, sem þó mestu máli skiptir að dómi nefndarinnar, er það, að framkvæmd 
eftirlitsins með 18—20 ára ungmennum mun reynast mjög torveld og líklegast, að 
lu'm geti öll farið í handaskolum, en löggjöf, sem ekki er hægt að framfylgja, skapar 
virðingarleysi fyrir lögum og rétti og vinnur gjarnan meira ógagn en gagn. Þessu 
samkvæmt vill nefndin færa aldurstakm arkið niður i 18 ár, og stvðst hún þar við álit 
harnaverndarráðs og próf. ísleifs Árnasonar.

í 4. gr. frv. er gert ráð fyrir, að settir verði á stofn í hverri sveit á landinu sér- 
stakir dómstólar, skipaðir héraðsdómara og 2 meðdómendum, er fari með mál, sem 
höfðuð kunna að verða gegn ungmenilum 20 ára eða yngri eftir 3. gr. frv., svo og 
refsimál. Nefndin er í vafa um, hvort nokkuð sé unnið við slíka meðferð á málum 
jiessum. Tehir jafnvel, að m álareksturinn geti orðið þyngri í vöfum en ef héraðs- 
dómari fer einn með málið, auk þess sem skipun fjölda meðdómenda um land allt 
hlýtur að hafa allverulegan kostnað í för með sér fyrir ríkissjóð.

Nefndin hefur þó ekki viljað gera breytingu á þessu ákvæði að því er snertir
meðferð mála samkv. 3. gr. frv., en leggur hins vegar til, að þessi dómstóll fjalli ekki 
uin refsimál unglinga, heldur gildi sú skipun, sem nú er í lögum þar um, framvegis.

Nefndin getur fallizt á, að úrskurðir um vistun ungmennis á hæli eða heimili 
skuli gilda um óákveðinn tima, en telur hám ark slikrar vistar 3 ár í senn of hátt og 
leggur til, að það verði lækkað í 2 ár. Þá telur nefndin sanngjarnara, að aðili eða 
lögráðamaður geti krafizt nýs úrskurðar eftir 6 mánuði í stað 1 árs, sem ákveðið er 
í 5. gr.

Nefndin getur ekki fallizt á, að rétt sé að meina aðila eða lögráðamanni hans að 
áfrýja úrskurði ungmennadóms nema leyfi dómsinálaráðuneytisins komi til, en legg- 
ur til, að sömu reglur gildi um áfrýjan þessara mála og refsimála.

Loks hefur nefndin gert tillögur um breytingu á 9. gr. frv. í þá átt, að í stað orð- 
anna „húsum sínum, bifreiðum “ komi: húsum, skipuin, bifreiðum.

Samkv. framansögðu Ieggur nefndin til, að á frv. verði gerðar eftirtaldar

RREYTINGAR.
1. Við 1. gr. í stað orðanna „20 ára“ komi: 18 ára.
2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

Héraðsdómari fer ásamt tveimur meðdómendum, er viðkomaildi sveitar- eða 
bæjarstjórn velur til 4 ára í senn, með mál samkvæmt 3. gr. Skal dómur þessi 
halda réttarrannsókn um mál og kveða upp í þeim rökstuddan úrskurð, ef ung- 
menni er úrskurðað í hælisvist eða heimilis. Héraðsdómari hefur forsæti í dómn- 
um. Dómsmálaráðherra ákveður þóknun meðdómenda, er greiðist úr ríkissjóði.

3. Við 5. gr.
a. í stað orðanna „þrem ur árum “ í 3. mgr. komi: tveimur árum.
b. í stað orðanna „eitt ár er liðið“ í síðustu mgr. komi: 6 mánuðir eru liðnir.

4. Við 6. gr. í stað orðanna „að fengnu leyfi . .. þess hálfu“ komi: af hálfu dóms-
m álaráðunevtisins eða aðila eða lögráðamanns hans.

5. Við 9. gr. í stað orðanna „húsum sinum, bifreiðum “ komi: húsum, skipum, bif- 
reiðum.

Alþingi, 20. apríl 1942.

Sigurjón Á. Ólafsson, Ingvar Pálmason, Magnús Gíslason, 
form. fundaskr. frsm.


