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utkom från trycket
den 27 maj 1944.

Nr 215.
lag

om eftergift av åtal mot vissa underåriga;
^
given Stochholms slott den 19 maj 1944.
w Vi GrUSTAF, med G-uds nå de, Sveriges, Götes ocli Vendes
Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit gott fÖrordna
som följer.
1
.
Allmänt åtal må enligt vad nedan stadgas eftergivas, därest brottet begåtts
av någon som därvid ej fyllt aderton år.
Vad i lagen stadgas gäller allenast åtal, som skolat upptagas av allmän
underrätt eller polisdomstol.
2 §.
fe
Eftergift av åtalet må äga rum,
om den underårige omhändertages för skyddsuppfostran eller blir före
mål för annan därmed jämförlig åtgärd eller utan dylik åtgärd erhåller sär
skild tillsyn eller lämplig sysselsättning samt det med skäl kan antagas att
han skall avhålla sig från att ånyo begå brott, eller
¬ om brottet är ringa och det uppenbarligen skett av okynne eller förhastande.
Atal skall dock väckas, om det finnes påkallat med hänsyn till den allmänna
laglydnaden eller eljest ur allmän synpunkt.
3 §.
^
Frågan om eftergift av åtal skall, såframt svårare straff än böter kan följa
brottet, prövas av landsfogden eller, i Stockholm, av förste stadsfiskalen.
Konungen äger förordna, att frågan om eftergift av åtal må, i den om
fattning vartill Konungen finner särskilda skäl föranleda, prövas av underord
nad åklagare ändå att brottet är sådant som avses i första stycket.
..
4 §.
_
P Är skälig anledning att åtalet bör eftergivas, skall åklagaren, innan han
beslutar i ärendet, från barnavårdsnämnden i den kommun, där den under
årige vistas, inhämta yttrande, huruvida nämnden vidtagit eller kommer att
vidtaga åtgärd beträffande den underårige samt huruvida enligt nämndens
mening sådan åtgärd kan anses vara tillfyllest för hans tillrättaförande.
Nämndens yttrande skall, om åklagaren det begär eller nämnden finner det
erforderligt, även innefatta redogörelse för den underåriges personliga utveck
ling samt hans vandel och levnadsomständigheter i övrigt.
Ar brottet ringa, må åtalet eftergivas utan att barnavårdsnämndens yttrande
inhämtats.
ö §•
Har brottet medfört skada av någon betydelse, skall åklagaren, där så
kan ske, bereda målsäganden tillfälle att yttra sig innan åtalet må eftergivas.
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6 §.

Beslut om eftergift av åtal skall på lämpligt sätt delgivar den underåriee.
Underrättelse om beslutet skall ock, därest åtgärd av barnavårdsnämnd för
utsattes, tillställas denna.
7 §,
Eftergift av åtal må återkallas, såframt skäl därtill äro ur allmän synpunkt.
8 §.
Angående eftergift av åtal mot den som dömts till tvångsuppfostran eller
ungdomsfängelse eller som för skyddsuppfostran intagits i skyddshem elle
allmän uppfostringsanstalt eller som intagits å allmän alkoholistanstalt finnes särskilt stadgat.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1944.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. eigil
bekräfta låtit,
Stockholms slott den 19 maj 1944.
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GUSTAF.
(L, S.)
(Justitiedepartementet.)
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Thorwald Bergquist.
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Nr 216.
Lag
om ändrad lydelse av 2 § 3 mom. barnavårdslagen den 6 juni 1924
(nr 361);
¬

t'

given Stockholins sloit den 19 maj IQ’k-A.

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes
Konung, göra v e t e r 1 i g t; att Vi, med riksdagen^, funnit gott förordna,
att 2 § 3 mom. barnavårdslagen den 6 juni 1924^ skall hava följande ändrade
lydelse.
2 §.
3 mom. Om vissa på barnavårdsnämnden eller dess ordförande ankom
mande åtgärder är stadgat i lagarna om äktenskaplig börd, om barn i äkten
skap, om adoption, om barn utom äktenskap, om förbud för vissa underhållsskyldiga att avflytta från riket, om förmynderskap, om förskottering av
underhållsbidrag till barn samt om socialregister ävensom i 14 kap. 45 §
strafflagen, i lagarna om särskild förundersökning i brottmål och om efter
gift av åtal mot vissa underåriga samt i förordningarna om moderskapspenning och om mödrahjälp.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1944.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta.^ Till ytten^m
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
'bekräfta låtit.
Stockholms slott den 19 maj 1944.
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V,

GUSTAF.

,1

(L. S.)

(Socialdepartementet.)

Gustav Möllbb.

* Riksdagens skrivelse 1944; l.ö7,
® Senaste lydelse, ne 1940; 769.
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