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I anledning därav, att brott emot lagarna angående reglering av livs-
medelsärendena och till förekommande av oskäliga pris av den 27 sistlidne
juli inträffa allt oftare och då livsmedelssituationeni landet absolut fordrar,
att de, vilka gjort sig skyldiga till ifrågavarande överträdelser snabbt
ställas under åtal och befordras till straff, har Senaten medels förordningen
av den 1 innevarande november, angående Livsmedelsexpeditionens och
Livsmedelskommissionernas åtalsrätt, beslutit tilldela dem befogenhet att
då sådant prövas skäligt genom tillförordnade speciella åklagare väcka
åtal mot personer, vilka gjort sig skyldiga till dylika brott. Härigenom
har således bl. a. livsmedelskommissionerna med avseende å dylika inom
vars och ens eget område inträffade brott medgivits självständig åtals-
rätt, som ej är beroende av allmän åklagare, utan får utövas helt och hållet
efter livsmedelskommisionens egen prövning. Utom att en livsmedelskom-
mission sålunda kan självständigt väcka åtal, kan den taga sig talan jäm-
väl i sådana mål, som hittills förts av allmän åklagare eller vilken ban
framdeles anhängiggör, och kan jämte eller utan allmän åklagare göra så-
dana yrkanden, vartill den anser skäl föreligga. Detta behöva livsmedels-
kommissionerna likväl icke göra, såvida icke något giltigt skäl föreligger,
såsom t, ex. i fall allmän åklagare visar sig obenägen att energiskt driva
målet o. s. v.

För att i ovannämnda avseende ernå tillfredsställande resultat, borde
jämväl livsmedelsnämnderna mera än tillförene uppmärksamma lagbrott



och för åtals väckande anmäla alla brott som på sätt eller annat komma till
dens kännedom. Likväl bör observeras, att brott ej böra anmälas innan
full visshet erhållits därom, att för brottets verklighet vid rätten giltiga
bevis kan presteras och att endast faktiskt begångna brott anmälas till
åtal och icke om brott påminnande.

Livsmedelsnämnden bör i samråd med allmän åklagare konstatera att
brott faktiskt föreligger och för rättegången insamla allt det nödiga bevis-
materialet genom verkställande av förberedande undersökning. Angående
alla anmälningar av brott i och för åtals väckande böra livsmedelsnämn-
derna underrätta vederbörande livsmedelskommissionen samt samtidigt
meddela, huruvida och varför det är önskligt, att livsmedelskommissionen
sänder speciell åklagare för att driva målet. Det bör nämligen observeras,
att målens förande och den förberedande undersökningens verkställande
allt fortfarande huvudsakligast åligger allmänna åklagaren.

På det att livsmedelskommissionerna verksamt måtte fullgöra detta
dem givna uppdrag är det nödvändigt att de anställa en jurist. Vid den-
nes val bör särskilt avseende fästas vid att han är intresserad för sitt bli-
vande arbete. Känt är näml., att juristerna gärna driva motsatta intres-
sen, enär dylika måls förande i allmänhet inbringa dem högre arvoden.

Förutom de uppgifter, vilka i cirkuläret av den 28 sistlidne oktober
anfordrats lismedelskommissionerna rörande redan anhängigg jorda mål
eller beträffande till åtal anmälda brott, anmodas livsmedelskommissionerna
insända till Livsmedelsexpeditionen uppgift över sådana brott, vilkas dra-
gande inför rätta är av särskild vikt eller vilka eljes till sin betydelse äro
mera anmärkningsvärda eller av större bärvidd än vanligt. Härvidlag
kan den jurist,som kommer att anställas, vara till stor hjälp åt livsmedels-
kommissionen. Uppstår tvivelsmål därom, vilka brott skola till Livs-
medelsexpeditionen anmälas, så är det bättre att hällre anmäla än låta
bli. Avsikten med denna urskillning är endast att ej besvära Livsmedels-
expeditionen med alla möjliga smärre mål, för vilkas drivande härifrån
ej kan sändas åklagare. Den förberedande undersökningen i sådana
mål, för vars drivande livsmedelskommissionen hoppas erhålla hjälp från
Livsmedelsexpeditionen, bör livsmedelskommissionen såvitt möjligt be-
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driva så, att den härifrån kommande åklagaren kan förfoga över färdigt
bevismaterial.

Slutligen vill Livsmedelsexpeditionen påpeka, att densamma anställt
en mängd detektiver, vilka på anhållan av livsmedelskommissionerna i
mån av behov utsändas för att beträda de lokala myndigheterna vid under-
sökningar av större brott.
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