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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i 
vissa fall vid förverkande m.m.;

 

utfärdad den 6 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (1986:1009) om
förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. skall ha följande lydelse.

 

2 §

 

2

 

    

 

En fråga som avses i 1 § prövas, om inte annat följer av 3 §, av tings-
rätten efter särskild talan. Om inte annat framgår av denna lag, gäller för så-
dan talan i tillämpliga delar reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott på
vilket inte kan följa svårare straff än böter. Målet får dock avgöras utan
huvudförhandling, om en sådan förhandling inte behövs med hänsyn till ut-
redningen i målet och inte heller begärs av någon av parterna.

Utfärdas stämning, skall den mot vilken talan riktas föreläggas att inställa
sig till huvudförhandling eller yttra sig skriftligen vid påföljd att egendomen
annars kan förklaras förverkad. Uteblir han från förhandlingen eller yttrar
han sig inte, skall egendomen förklaras förverkad, om det inte framgår att
talan är ogrundad.

Innan ett mål avgörs utan huvudförhandling, skall parterna ges tillfälle att
slutföra sin talan, om det inte är uppenbart obehövligt.

 

4 §

 

3

 

    

 

Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får kungörelse-
delgivning av beslutet eller stämningen ske enligt de förutsättningar som
anges i 15 § delgivningslagen (1970:428). Dessa regler får också tillämpas,
om den från vilken förverkande sker är okänd.

Om värdet av den beslagtagna egendomen uppskattas till mindre än en
tiondel av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
som gällde då beslaget verkställdes eller om egendomen saknar saluvärde,
får delgivning ske genom att beslutet eller stämningen anslås hos den myn-
dighet som har meddelat beslutet eller utfärdat stämningen.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
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Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151.
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Senaste lydelse 1994:1422.
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Senaste lydelse 1994:1422.
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