
Ed. 253. Frumvarp til laga
11111 eftirlit með ungmennum o. fl.

(Eftir  2. umr. í Ed.).

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

m enna innan 20 ára aldurs. Ber löggæzlumönnuin að aðstoða nefndir þessar eftir 
þörfum og gera þeim við vart, ef þeir verða vísir athugaverðs framferðis ungmenna.

2. gr.
# Nú vcrður barnaverndarnefnd eða skólanefnd þess vís, að hegðun ungmennis sé 

áliótavant, svo'sem vegna lauslætis, d rvkkjuskapar,  slæpingsháttar, óknytta  eða ann- 
a r ra  slíkra lasta, og skal hún þá gera foreldri eða lögráðainanni við vart, ám inna 
ungmennið, revna eftir föngum að leiða það á rétta h rau t og aðstoða það við atvinnu- 
leit eða útvega því vist á góðu heimili, ef þvi er að skipta. Ef ungmenni er í skóla, ber 
barnaverndarnefnd að ráðgast við kennara  um betrun  á hegðun þess. Ef framferði 
ungmennis er refsivert að löguin, skal barnaverndarnefnd  starfa í sambandi við hér- 
aðsdómara.

3 ‘ S r 'Ef úrræði þau, sem í 2. gr. getur, koma ekki að haldi eða telja m á þau ófrain- 
kvæmanleg, má beita hæfilegum uppeldisráðstöfunum og örvggis, t. d. vistun ung- 
mennis á góðu heimili, hæli eða skóla. Vist á slíkum stöðum má koma í stað refsi- 
vistar, ef framferði ungmennis er refsivert. Veitist rík isstjórninni heimild til að koma 
upp stofnunum í nefndu skyni og setja reglugerð uin framkvænul uppeldis þar. 
Kostnaður við vist unginennis sainkvæmt grein þessari greiðist ú r  rikissjóði.

4. gr.
Héraðsdómari fer ásamt tveimur meðdómendum, er viðkomandi sveitar- eða 

hæ jarstjórn  velur til 4 ára í senn, með mál samkvamit 3. gr. Skal dóm ur þessi halda 
ré ttarrannsókn um inál og kveða upp í þeim rökstuddan úrskurð , ef ungmenni er úr- 
skurðað i hælisvist eða heiinilis. Héraðsdómari hefur forsæti í dómnum. Dómsmála- 
ráðherra ákveður þóknun meðdómenda, er greiðist ú r  ríkissjóði.

5. gr.
Ú rskurður uin vistun ungmcnnis á stofnun samkvæmt 3. gr. skal gilda um ótil- 

lekinn tíma. Dómur sá, sem í 4. gr. getur, Ieysir ungmenni ú r  hælisvist eða heimilis, 
ef s líkrar vistar þykir ekki lengur þörf. Greind vist má þá ekki fara fram  ú r  tveimur 
árum, nema nýr ú rsku rðu r  sé upp kveðinn. Aðili eða lögráðamaður hans getur og 
krafizt nýs úrskurðar, þegar 6 m ánuðir eru liðnir frá u])pkvaðningu siðasta úrskurðar.

6. gr.
Úrskurðum um hælisvist eða lieimilis samkvæmt 3. gr. má áfrý ja  til hæstaréttar 

innan fjögurra vikna frá birtingu þeirra af hálfu dóinsinálaráðuneytisins eða aðila 
eða lögráðamanns hans. Áfrýjun frestar ekki fram kvæm d úrskurðar.

7. gr.
Kennurum skal rétt og skylt að fylgjasl eftir fönguin með hegðun og uppeldi 

þeirra ungmenna, sem á vcgum þeirra eru, og gera foreldrum, lögráðamönnum og 
barnaverndarncfnd eða skólanefnd við vart, ef þeir fá grun um ábótavant framferði 
ungménnis.

8. gr.
Nu telur ríkisstjórnin, að fengnum tillöguin barnaverndarnefndar eða ungmenna- 

dóms, hættu á þvi, að tilgreind störf séu, miðað við aðstæður á tilteknum  stað, skað-



samleg þroska eða siðferði ungmenna, og getur hún  þá bannað ungmennum innan  til- 
greinds aldurs að stunda þar slík störf. Ef fy rirsvarsm enn atv innufyrir tækis  brjó ta  
gegn banni þessu, varðar það refsingu og réttindamissi samkvæmt 9. gr.

9. gr.
Ef m aður leiðir ungmenni innan 21 árs  á siðferðislega glapstigu eða lætur saur- 

lifi viðgangast í húsum, skipum, bifreiðum eða öðrum  stöðuin, sem h ann  ræður yfir, 
varðar það sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að fjó rum  árum. Auk refsingar má 
svipta hann  réttindum samkvæmt 68. gr. alm ennra hegningarlaga, nr. 19/1940.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


