
Nd. 264. Frumvarp til laga
um eftirlit með ungm ennum  o. fl.

(E ftir  3. umr. í Ed.).

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

m enna  in n an  18 ára  aldurs. Ber lögg'æzlumönnum að aðstoða nefnd ir  þessar eftir 
þörfum  og gera þeim við vart, ef þeir verða vísir athugaverðs fram ferðis  ungm enna.

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

sé ábótavant, svo sem vegna lauslætis, d ry k k ju sk ap ar ,  slæpingsháttar , ókny tta  eða 
an n a rra  slikra lasta, og skal hún  þá gera foreldri eða lögráðam anni við vart, ám inna



ungmennið, reyna eftir föngum aÖ leiða það á ré tta  b rau t  og aðstoða það \ ið  al- 
vinnuleit eða útvega því vist á góðu heimili, 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 löguin, skal ba rnaverndarnefnd  s ta rfa  í sarn- 
bandi við héraðsdóm ara .

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

kvæmanleg, má beita hæfilegum uppeldisráðstöfunum  og öiyggis, t. d. vistun ung- 
m ennis á góðu heimili, hæli eða skóla. Yist á slíkum  stöðum má kom a í stað refsi- 
vistar, ef fram ferði ungm ennis er refsivert. Veitist r ík iss tjó rn inn i heim ild til að 
kom a upp s to fnunum  í nefndu  skyni og setja reglugerð um  fram kvæ m d uppeldis 
þar. K ostnaður við vist ungm ennis sam kvæint grein þessari greiðist ú r  ríkissjóði.

4. gr.
H éraðsdóm ari fer ásam l tveim ur m eðdóm endum , er viðkomandi sveitar- eða 

bæ ja rs t jó rn  velur til 4 á ra  í senn, með mál sam kvæm t 3. gr. Skal dóm ur þessi halda 
ré tta rrannsókn um mál og kveða upp í þeim rökstuddan  úrskurð , ef ungmenni er 
úrskurðað  í hælisvist eða heimilis. Héraðsdóm ari hefur  forsæti í dóm num . Dóms- 
m álaráðherra  ákveður þóknun  meðdómenda, er greiðist ú r  ríkissjóði.

5. gr.
Ú rskurður  um vistun ungm ennis á s tofnun  sam kvæ m t 3. gr. skal gilda um  ótil- 

tek inn  tíma. Dóm ur sá, sem í 4. gr. getur, leysir ungm enni ú r  hælisvist eða heimilis, 
ef s l ík rar  v istar þykir  ekki lengur þörf. Greind vist má þá ekki fa ra  fram  úr tveim ur 
árum, nem a nýr ú rsk u rð u r  sé upp kveðinn. Aðili eða lögráðam aður hans  getur og 
krafizt nýs ú rskurðar ,  þegar 6 m ánuð ir  eru liðnir frá "uppkvaðningu siðasta úr- 
skurðar.

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

innan  fjögurra  v ikna frá  b irtingu þeirra  af hálfu  dóm sm álaráðuneytis ins  eða aðila 
eða lögráðam anns hans. Á frý jun  fres tar  ekki f ram kvæ m t ú rskurðar .

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

Jæirra ungmenna, sem á vegum þeirra eru, og gera foreldrum, lögráðamönnum og 
barnaverndarnefnd  eða skólanefnd við vart, ef þeir fá grun um ábótavant framferði 
ungmennis.

8. gr.
Nú telur ríkisstjórnin, að fengnum tillögum barnaverndarnefndar eða ung- 

mennadóms, hæ ttu  á því, að tilgreind störf séu, miðað við aðs tæ ður á ti lteknum  
stað, skaðsamleg þroska eða siðferði ungm enna, og getur h ú n  þá bannað  ungmenn- 
um  innan  tilgreinds a ldurs að s tunda þar slík störf. Ef fy r irsvarsm enn atvinnu- 
fyrir tækis  b rjó ta  gegn banni þessu, varðar  það refsingu og ré ttindam issi sam- 
kvæ m t 9. gr.

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

saurlífi viðgangast í húsum , skipum, bifre iðum  eða öðrum  stöðum, sem h ann  
ræ ður yfir, varðar Jrað sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að f jó rum  árum . Auk 
refsingar m á svipta h ann  ré tt indum  sam kvæm t 68. gr. a lm ennra  hegningarlaga, 
nr. 19/1940.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


