
Justitieutskottets betänkande nr 29 år 1974 

Nr 29 

Justitieutskottets betänkande i anledning av propositionen t.914:124 
med förslag till lag om visst stöldgods m. m. 

Propositionen 

I propositionen 1974:124 har Kungl. Maj:t Uustitiedepartementet) 

dels föreslagit riksdagen att anta i propositionen framlagda förslag till 
I. lag om visst stöldgods m. m., 

2. lag om förfarande med förverkad egendom och hittegods m. m., 

3. lag om ändring i rättegångsbalken, 

4. lag om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångs-

balken, 

5. lag om ändring i lagen (1938:274) om rätt till jakt, 

6. lag om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling, 

dels hemställt om riksdagens yttrande över ett i propositionen framlagt 

förslag till kungörelse om ändring i förordningen (1949:341) 0111 explosiva 

varor. 

Syftet med den föreslagna lagen om visst stöldgods 111. m. är att göra 

det möjligt att ta i förvar egendom som åtkommits genom brott i fall då 

iigaren iir okiincl eller avstår från sina anspråk. Egendomen siiljs om inte 

ägaren blir känd och gör anspråk på egendomen. 

Avsikten med den särskilda lagen om förfarande med förverkad egendom 

och hittegods m. m. är att göra förfarandet vid försäljning av förverkad 

egendom och hittegods enklare och effektivare för att därigenom nedbringa 

statsverkets kostnader för denna hantering och förbättra. försäljningsresul

taten. Förslaget innebär att sådan egendom och egendom som tagits i förvar 

enligt den föreslagna s1irskilda lagen 0111 visst stöldgods 111. rn. i största m~j

liga utsträckning skall försäljas genom förenade fabriksverkens försorg. 

I lagen om införande av nya rättegångsbalken föreslås en höjning av den 

värdegräns som enligt 17 §andra stycket gäller för möjligheten att underlåta 

kungörelsedelgivning av stämning angående förverkande i vissa fall. Änd

ringen innebär att denna gräns som nu går vid 100 kr. höjs till I 000 kr. 

I rättegångsL:i!ken slutligen föreslås att bestämmelserna i 27 kap. 7 * om 

skyldighet för åklagare att vid beslag väcka åtal inom en månad begränsas 

till att avse egendom som har ett värde som ej understiger I 000 kr.. 

Den föreslagna lagstiftningen föreslås. träda i kraft den _I januari 1975. 
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Utskottet 

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot de i propositionen 

framlagda förslagen utom i vad gäller lagstiftningens ikrafttriidande. 

Enligt vad utskottet _erfarit föreligger behov av ytterligare rådrum för det 

administrativa arbete som erford~as innan lagstiftningen kan triida i kraft. 

Dagen för ikraftträdandet bör diirför bestiimmas till den I juli 1975. 
Utskottet hemställer 

A. att riksdagen antar de: i propositionen 1974: 124 framlagda för

slagen till 

I. lag om visst stöldgods m. m., 

2. lag om förfarande med förverkad egendom och hittegods 

m.m., 

3. lag om ändring ; · rättegångsbalken, 

4. lag om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya 

rättegångsbalken, 

5. lag om ändring i lagen (1938:274) om riitt till jakt, 

6. lag om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmugg

ling, 

utom såvitt av:;er' ikraftträdandebestämmelserna, 

B. att riksdagen för sin del antar ikraftträdandebestämmelser till 

de under A angivna förslagen med följande såsom utskouets 

.förslag betecknade lydelse: 

Kun1l Ma):tsförslag 

Denna lag triider i kraft den I Ja
nuari 1975. 

Utskottets j(frslag 

Denna lag träder i kraft den I juli 

1975. 
C. att riksdagen beträffande det i propositionen framlagda förslaget 

till kungörelse öm ändring i förordningen (1949:341) om ex

plosiva varor dels lämnar förslaget utom såvitt avser ikraft

trädandebesHimnielsen utan erinran, dels ger Kungl. Maj:t till" 

känna vad utskittet anfört om tidpunkten för ikraftträdandet. 

Stockholm den 29 oktober 1974 

På justitieutskottets viignar . 

LISA MATTSON 

Närvarande: fröken Mattson (s), herrar Polstam (c), Johansson i Växjö (c), 
Jönsson i Malmö (s), Westhe.rg i Ljusdal (fp), Nygren (s), Bengtsson i Gö
teborg (c)*, fru Bergande·r (s), herr~1r Nilsson i Visby (s), Fransson (c), fru 
Wiklund (c), fru Andersson i Kumla (s)*, fru Lindquist (m) och herr Pet" 
tersson i Västerås (vpk)*. 

*Ej niirvarande vid betiink<mdets justering. 
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