
Effektivare
förverkande-

lagstiftning

Betänkande av
9

Förverkandeutredningen
SOU 1999:147

A



Rc
Occ SOU



än
w Statens offentliga utredningar
BMW 1999:147

w Justitiedepartementet

Effektivare

förverkandelagstiftning

Betänkande ,Egrverkandeutredningenav
Stockholm 1999



nummerserie kan köpas från Fakta Info Direkt.och ingår i 1999 årsSOU Ds som
remissutsändningar SOU och ingår i 1999 årsnummerserieFör Dsav som svarar

Regeringskansliets förvaltningsavdelning.FaktaInfo Direkt påuppdrag av

FaktaInfo Direkt, Kundservice
Stockholm6430, 13 82Box l

Tel: 08-587 671 00, Fax: 08-587 671 71
order@faktainfo.seE-post:

Statsrådsberedningen,och varfor. 1993.Svara på remiss. Hur
förliten broschyr underlättar arbetet den skall på remiss.-En som svarasom

beställas hos:Broschyren kan
lnformationRosenbad
Regeringskansliet

33 Stockholm103
Fax: 08-405 42 95
Telefon: 2908-405 47

ISBN 91-7610-705-1
ISSN 0375-250X

Elanders Gotab Stockholm31942, 2000



1999:147SOU

chefen förstatsrådet ochTill

Justitiedepartementet

chefen förbemyndigade regeringen199720Genom beslut den mars
särskild utredare med uppdragtillkallaJustitiedepartementet attatt en

förverka vinning brott.frågorutreda att avom
utredarebemyndigande tillkallades särskildstöd dettaMed somav

Anclow fr.o.m. den 20 1997.kammarrättspresidenten Per marsnumera
förordnades fr.o.m. den 15 april 1997utredningeniSom experter nu-

Ann-Marie Ahlqvist, chefsjuristen Rolandverksjuristen numeramera
chefsåklagaren Björn Blomqvist, polis-Andersson, numeranumera

Elisabet hov-Danielsson, advokaten Fura-Sandström,Andersmästaren
departementsrådeträttsrådet AndréassonBarbro Röst samt numera

december 1998 entledigades Werkström.Den 1 LarsLars Werkström.
förordnades hovrättsassessom Stefan JohanssondagFr.o.m. samma

tidenhar hovrättsassessom Mats Loberg underDessutomexpert.som
juni varit förordnadtill den 1998den 12 januari 1998 1 expert.som

Katarinautredningen har varit hovrättsassessornSekreterare
maj 1997 den 31 augusti 1999 och MatsRikte fr.o.m. den 1 t.o.m.

1998.Loberg fr.o.m. ljuniden
Utredningen antagit Förverkandeutredningen.har namnet

får härmedUtredningen överlämna betänkandet Effektivare förver-
SOU 1999:147. Utredningsuppdragetkandelagstiftning härmedär

slutfört.

i december 1999Stockholm

AnclowPer

/Mats Loberg



sabåtxágxázz;HETv

;iåââlâäaêâåâm
% äñámâw âewámá

sgazizäårsaxgg.

ø.°: iiåâfiqâüäámmtiâäânimrüüç.vw ° .ts
ana; 53915 :iii PrsheqxafmagygA tiçirggiâgzfngzd mo

;simMnixgrAbnâiaâi :üâJZifIiJ-iâfiI ;çzazahuizüxsv man
Ö ammar:{ gaizlâaissfpisiioq .minst ,noamsbnAi Lys-ramar;l är4nö13$bnå3wm7.Vvzz-á nmsiaiámå w

gNVvViâäêxagirgáättxázisqsbs-sjsamüix :iviâåâaiâüiâä Iabâuzniâx
v;abøgibâhücfâêáâi2:133 I wgnåçânzzxxsäâámaaj

y åtsuaaensáöl nxáäsi mâaâáátatszâxägáwøä gshsmárzsa .una-rä
xüzwáçlaeâäl-eâfâäriâåmoiâszeâüågâizçåstam 33:53:10.3 W .naqxa :E302

399.3:mig :amg 4sjsgsvgâä 3133x1353 net:ma:.
"äâåüäüâäüuLVftsxfiizätali :å: müsøwzáaâ:my:

1 .zyaggaaLiArçeiexÃhwgaxx12ê;;n$; ggn maxi 51x52
.. V.Vfiêiêéêfgini3iIAnäb1..m;0.1tB1sd0.JäL

L y,rzagrziabaüuázgbrxxâgâiwøzxøiüämtmsxsnzzigsixzxjwdnagninbaxxü
waváâñ iêi-çragninbâmü.tañtgáxinmâäváwvixáløñfiL

5 M V .ççåxgeeezløgs-;aqqgagninhLauxu E302 güánñitagtsiabnñibâmüätâ m
Jiöiâüåe

G991 mêorigisoziáuedmsøcwå; i

wtxäasaåwzâañupun;
âvê;i-.âÃçQ-bAW ;.Li 3i"r7::iâtâf.,å



Innehåll 5SOU 1999: 147

Innehåll

11Förkortningar

13Sammanfattning

Författningsförslag 17

till lag ändring i brottsbalkenFörslag 171 om ....................... ..
rättegångsbalkentill lag ändring iFörslag 222 om ................ ..

ändring i miljöbalkenFörslag till lag3 40om ........................ ..
Förslag till lag ändring i lagen4 1951:649om om
straff för vissa trafikbrott 41

................................................ ..
till lag ändring i lagen5 Förslag 1958:205om om

alkoholhaltigaförverkande drycker 42av m.m. .................. ..
till6 Förslag lag ändring i lagen 1960:418om om

straff för varusmuggling 44
................................................. ..

till lag ändring i7 Förslag lagen 1960:729om om
till litterära och konstnärligaupphovsrätt verk 45

............... ..
till8 Förslag lag ändring i narkotikastrafflagenom

1968:64 47
......................................................................... ..

9 Förslag till lag ändring i skattebrottslagenom
1971:79 ..49.........................................................................

10 Förslag till lag ändring i lagen 10661974:om om
förverkadförfarande med egendom hittegodsoch 50m.m. ..

Förslag till lag ändring i sekretesslagenom
1980:100 ..51.......................................................................
Förslag till lag ändring i12 utlänningslagenom
1989:529 56

....................................................................... ..
till13 Förslag lag ändring i insiderlagen 1990: 1342 57om

14 Förslag till lag ändring i lagen 1991:1969om om
förbud vissa dopningsmedel 58mot .................................... ..till15 Förslag lag ändring i lagen 16851992:om om
skydd för kretsmönster för halvledarprodukter .59

...............
16 tillFörslag lag ändring i lotterilagen 1994: 1000 60om .... ..Förslag till lag17 ändring i lagen 1996:95om om

vissa internationella sanktioner 61
....................................... ..18 tillFörslag lag ändring i lagen 1997: 1024om om

skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar 62
........ ..



Innehåll SOU 1999: 1476

lag ändring iFörslag till lagen 1998:11219 om om
för elektroniska anslagstavlor 63ansvar .............................. ..

genomförande1 Uppdraget och dess 65............................................. ..

Inledning1.1 65
......................................................................... ..

Direktiven1 65
....................................................................... ..

Utredningsarbetet 67l
............................................................ ..

Några grundläggande ställningstaganden1.4 69
....................... ..

2 Gällande rätt ..71... ... .. .............

förverkande2.1 Allmänt 71om ................................................. ..förverkanderegler2.2 Brottsbalkens 73
..................................... ..

3 Utländsk rätt ..77..... ........ . .. . ...............

3.1 Tyskland 77.......................................................................... ..
3.2 Nederländerna 80

................................................................. ..
3.3 England och Wales 83

......................................................... ..länderna3.4 nordiskaDe 86
...................................................... ..

Norge3.4.1 86
.............................................................. ..Danmark3.4.2 92......................................................... ..

åtaganden4 Internationella 99m.m. ..

4.1 narkotikabrottskonventionFN 99:s ...................................... ..4.2 Förverkandekonventionen 101............................................. ..
4.3 EU 104................................................................................. ..4.4 FATF 108............................................................................. ..4.5 OECD:s konvention bestickning i internationellaom

affärsförhållanden 108
......................................................... ..4.6 Bilaterala avtal 109.............................................................. ..

5 Inhemska kontakter 111......... ..

5.1 Inledning 111....................................................................... ..5.2 RPS och Länskriminalen i Stockholms län 111
................... ..åklagare5.3 Kontakter med 112................................................ ..RÅ5.4 Utrikesdepartementetoch 112....................................... ..5.5 RSV 113............................................................................... ..5.6 Generaltullstyrelsen 131...................................................... ..5.7 Finansinspektionen 114....................................................... ..5.8 Advokater och revisorer 114................................................ ..Övrigt5.9 115............................................................................ ..



InnehållSOU 1999:147 7

förverkande6 Nya regler 117om

6.1 Inledning 17l....................................................................... ..
Finns behov möjlighet till6.2 det utvidgatav en
förverkande 181

................................................................. ..
det utvidgade förverkandets6.3 Närmare utfomming.... 121om

6.3.1 Grundläggande konstruktion 121
........................ ..

6.3.2 bör förHur underlaget beräkningen av
förverkandebeloppet avgränsas 128

.................. ..förverkande6.4 Bör utvidgat från närståendekunna ske
till lagöverträdaren 133

...................................................... ..
6.5 Särskild ekonomisk undersökning 135

................................ ..
Domstolsförfarandet6.6 139..................................................... ..Tvångsmedel6.7 vid förverkandeutvidgat 142

......................... ..
6.7.1 Inledning 142....................................................... ..
6.7.2 Gällande 144rätt ................................................. ..överväganden6.7.3 och förslag 153

............................ ..
7 Begreppen utbyte och vinning 161

Inledning7.1 161....................................................................... ..Gällande7.2 rätt 161.................................................................. ..överväganden7.3 och förslag 169
............................................ ..

8 frågorVissa särskilda 175

8.1 Ersättningsanspråk grund förverkad egendomattav
förbehållförsäljs för bestående särskildutan en

rättighet 175......................................................................... ..8.1.1 Direktiven 175
..................................................... ..8.1.2 Bakgrund ..175

......................................................Överväganden8.1.3 förslagoch 178
............................ ..Ersättningsanspråk8.2 med stöd 36 kap. 17 § andraav

stycket BrB 182.................................................................... ..8.2.1 Direktiven 182..................................................... ..
8.2.2 Bakgrund 183...................................................... ..överväganden8.2.3 och förslag 183

............................ ..8.3 Förfarandet med förverkad egendom 184

............................ ..8.3.1 Direktiven 184..................................................... ..
8.3.2 Bakgrund ..184

......................................................Övervägande8.3.3 och förslag 187
.............................. ..8.4 Förverkande s.k. narkotikatillbehör 188av m.m. ................ ..8.4.1 Direktiven 188..................................................... ..Gällande8.4.2 188rätt ................................................. ..



1999: 147SOUInnehåll8

190Våra överväganden8.4.3 ....................................... ..
förverkade alkoholhaltigaförstöraför polis8.5 Rätt att

191drycker m.m. ................................................................. ..
191Inledning8.5.1 ....................................................... ..
191Gällande8.5.2 rätt ................................................. ..överväganden och förslag 1938.5.3

............................ ..
195aspekterInternationella9

195Allmänt9.1 ......................................................................... ..
Inledning 1959.1.1

....................................................... ..Åtgärder främjaför det internationella9.1.2 att
samarbetet 195

................................................... ..
åtgärd och9.2 EU:s gemensamma

förverkandekonventionen 197
............................................. ..

Direktiven 1979.2.1
..................................................... ..

Bakgrund 1979.2.2
...................................................... ..överväganden förslagoch 1999.2.3

............................ ..
OECD-konventionen bestickning i internationella9.3 om
affärsförbindelser och den svenska
förverkandelagstiftningen 204

............................................. ..
Direktiven 2049.3.1

..................................................... ..
Bakgrund 2049.3.2

...................................................... ..
Våra 206överväganden9.3.3

....................................... ..
övergångsfrågor ..20910 Ikraftträdande och ........................................

för ikraftträdandet10.1 Tidpunkten 209
...................................... ..Övergångsfrågor 20910.2

............................................................ ..
ll Kostnader 211m.m.

Kostnader 211l l
...................................................................... ..

kommittéförordningen11.2 15 § 212
.......................................... ..

12 Författningskommentar 213

12.1 Förslaget till lag ändring i brottsbalken 213om .................. ..
till rättegångsbalken12.2 Förslaget lag ändring i 228om ........... ..

12.3 till lag ändring i miljöbalkenFörslaget 256om ................... ..
12.4 till lag ändring i lagenFörslaget 1951:649om om

straff för vissa trafikbrott 257
.............................................. ..

12.5 Förslaget till lag ändring i lagen 1958:205om om
förverkande alkoholhaltiga drycker 258av m.m. ................ ..



Innehåll 91999:SOU 147

till lag ändring i lagen 1960:41812.6 Förslaget om om
straff för varusmuggling 260

............................................... ..
lag i lagenFörslaget till ändring 1960:72912.7 om om

till litterära och konstnärligaupphovsrätt verk 260
............. ..

till lag ändring i narkotikastrafflagen12.8 Förslaget om
1968264 262

....................................................................... ..
till lag ändring i skattebrottslagen12.9 Förslaget om

l97l:79 ..263
.......................................................................
till i12.10 Förslaget lag ändring lagen 1974: 1066om om

förverkadförfarande med egendom och hittegods
264m.m. .............................................................................. ..

till iFörslaget lag ändring sekretesslagen12.11 om
1001980: 264

..................................................................... ..
till lag ändring i12.12 Förslaget utlänningslagenom

1989:529 270
..................................................................... ..

Förslaget till lag ändring i12.13 om
insiderlagen 1990: 1342 ..271..............................................

till12.14 Förslaget lag ändring i lagen 1991:1969om
förbud vissa dopningsmedel 271motom ............................ ..

till lag12.15 Förslaget ändring i lagen 16851992:om om
förskydd kretsmönster för halvledarprodukter 272

............. ..12.16 till lagFörslaget ändring i lotterilagenom
1994:1000 272................................................................... ..Förslaget till lag12.17 ändring i lagen 1996:95om om
vissa internationella sanktioner 273

..................................... ..12.18 tillFörslaget lag ändring i lagen 1997: 1024om om
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar 274

...... ..12.19 Förslaget till lag ändring i lagen 1998:112om om
för elektroniska anslagstavlor 275ansvar ............................ ..

Bilagor

Bilaga l Kommittédirektiv 277......................................................... ..
Bilaga 2 Tilläggsdirektiv ..287............................................................
Bilaga 3 Justitiekanslems promemoria Prövning ersättningsan-av

språk pågrundat särskild i förverkad egendomrätt 293
..... ..



i

summa i
ÅA ,fått

, 4W
1V

;WOñâ .qnhswäüwâu
.............

iii:iv
..mms.;uâtågâámmzuzüfäâiââfâ3§33., 3%.:.A..........

A bV {

§32

å

m
..

å

i
.......... ..

QESÖISQQKm0 - . . ... . . ... . ... . . n.
° r

V:VPL1w 4--SQruonunlnlvauucarbtivtni3- Wäâpáin.a., . ,i ..VMA L;§24.. å
81.95i måUme; " L
;v-zuian§b.aønn

Vgiå---êv-âêügârüsüäø $ NQIkA9hueyQQtit44W4WkbiriilâV ti

Køåüiáçâiáxij;3%.: Li
-Ã5§3§.ät3:§;m§.

V
7. " 21.3.fV

sgsüñ:msniønüma vs-.süinvm Emanen
fâäifâm;

êrázágái ä.§532,2. Ebê§ås28ü,..3..,..w.....VL4,Å y auijeábaisgsn..w;i;Å,.,,..ç.115:;Ly tirsâagász ;gggE22.3
Vfiââçââágwaz sagan Må12.4% agååj ämiárivsg 2649 om
äirgff flis içáif:ä

åøfâiágååäâiåzzâå;W L§35 4:32
tââhâåâigá:away:



SOU 1999:147 Förkortningar 11

Förkortningar

anförd/anfördaa.
BrB brottsbalken
bet. betänkande
dir. direktiv
Ds betänkande i departementsserien
EG Europeiska Gemenskapen
EU Europeiska Unionen
FATF Fianicial Action Task Force launderingon money
HD domstolenHögsta
JK Justitiekanslern
JuU ustitieutskottetJ
NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning I
NOU offentligeNorges utredninger
OECD Organization for Economic Co-operation and Development

propositionprop.
RB rättegångsbalken
RF regeringsformen
RP lagen 1946:804 införande rättegångsbalkenom av nya

RikspolisstyrelsenRPS
rskr. riksdagsskrivelse
RSV Riksskatteverket
RÅ Riksåklagaren
SFS Svensk författningssamling
SkL skadeståndslagen 1972:207
SOU offentligaStatens utredningar
UB utsökningsbalken





Sammanfattning 131999:147SOU

Sammanfattning

tilläggsdirek-direktiven ochursprungligadebåde enligtVårt uppdrag,
till-effektivisera förverkandereglergällandevarittiven, har att avom
be-i regeringensingått led strävangångar. Uppdraget har attettsom

brotts-organiserade ekonomiskadå denfrämstochbrottkämpa grövre
frågandel kannarkotikahanteringen. I dennaligheten och attnoteras

perspektiv.internationellt Deti ärmåsteförverkande även ettsesom
fristadsådant Sverige inte blirvi harangelägetbl.a. attsystemettatt en

vårbli fallet lag-något skulle kunnaaktiviteter,kriminellaför omsom
ipåtagligt mildare omvärlden.områdetstiftning änär

rättsverkan brottsärskildnärvarandeförFörverkande utgör aven
Våra förslag innefattar där-föreslås ändring.ingenpunktenoch den

långtgående möjligheternaändringar vad gällermindreelleremot mer
anknytning.brottsligmedegendomförverkaatt

förverkandeform,ändringengenomgripande rörDen mest en ny
institut utarbetatsförverkande. Detta harutvidgatvi kallar nyasom

vå-däriblandflera andra länder,gäller ivadbakgrundbl.a. mot av som
länder vi studeratoch I deDanmark Norge. närma-grannländer somra

fängelsestraff intevunnit fästealltmeruppfattningenhar den att en-re
till med denför kommatillräckligt medel rättautgör attsamt ett grova

Kraftfullaekonomiska brottsligheten.deninte minstbrottsligheten;
Vinödvändiga komplement.har bedömtssanktionerekonomiska som

uppfattningen.anslutit till denhar oss
i dagförklaras förverkat fordrasskall kunnabrottutbyteFör att av

från eller flera konkreta brott.härröråklagaren visar utbytet ettattatt
förverkandet, utformats underutvidgadeföreslagnaDet som no-av oss

rättssäkerhetsintressen,både effektivitetshänsyn ochbeaktandega av
någotförutsättningarbevisbörda under vissainnebär denna görsatt

någon för angivenOm döms vissför närvarande.lättare närmareän
oredlighetallvarlig beskaffenhet,vinningsbrottslighet grovav mera

narkotikabrott,bokföringsbrottborgenärer, är grovtgrovt,mot som
värdetvarusmuggling, skall enligt förslagetellerskattebrott avgrov

till åklagaren för-förverkas den delegendom kunnalagöverträdarens
från brottslig verksamhet elleregendomen härrörmår sannoliktgöra att

sådan begränsning iverksamhet. En viktigutbytemotsvarar avannars
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fårinte det skulleförverkande ske,utvidgatsammanhanget är att om
oskäligt.vara

närstå-erhålla fullgott tillvederlag,lagöverträdaren,Har attutan en
överlåtit egendom, hade kunnatjuridiskfysiskende eller somperson

haftlagöverträdaren, hanföremål förverkande hosbli för utvidgat om
förutsättning-förverkande under vissaskall utvidgatden i sinkvar ägo,

närstående.deni stället kunna ske hosar
förutsättningar för talan utvidgat förverkan-Frågan, huruvida en om

under särskild ekonomisk under-föreligger, klarläggas s.k.de skall en
åklagaren. Reglerna denna undersök-sökning, skall ledas av omsom

ning med det nuvarande förundersökningsinstitutethar utformats som
åklagarenförebild, något innebär skall beaktabl.a. ävenatt om-som

till fördel för den undersökningenständigheter talar som avser.som
förverkande skall enligt huvudregeln föras iTalan utvidgat sam-om

åtalet för det förverkandegrundande brottet. Föreliggerband med sär-
sådant förverkande förasskilda skäl skall dock talan kunnaen om sepa-

rat.
våraVid utländska kontakter har vi erfarit förverkandeinstitutatt ett

angivet slag verkningsfullt medel i bekämp-ansetts ettav ovan vara
ningen narkotikabrottsligheten.inte minstav

Möjligheterna tillgripa olika straffprocessuella tvångsmedel haratt
till den formen för förverkande.och enlighetIöversetts anpassats nya

försiktighetsprincip genomgåendemed den våratillämpat vidsom
bedömningar, ändringsförslagen i del främstdenna sikte de icke-tar

tvångsmedlen.personella
Även i framtiden skall dock förverkandet i sin utforrn-nuvarande

ning huvudregel. I normalfallet skall, liksom i dag, förverkandeettvara
frågabara kunna komma i full bevisning förebringas vissom om egen-

doms föreslårkoppling till bestämt brott. Vi vissa preciseringarett av
såbegreppet utbyte, bl.a. det uttryckligensätt ävenatt attanges av-

kastning, värdestegring eller vad i stället för den ursprungligaträttsom
egendomen förverkas.skall kunna Härigenom ökar möjligheterna till

effektivt användande förverkandet. föreslåsVidare delett mer av en
tekniskt betonade ändringar.mer

våraVissa förslag hänger med Sveriges internationellaav samman
åtaganden. föreslårVi bestämmelsen i 36 kap. 2§ BrBt.ex. att om
förverkande hjälpmedel vid brott kompletteras på så sätt, ävenattav
egendom varit avsedd komma till sådantanvändningattsom som

alltsåhjälpmedel, faktiskt inte har vid brottet, generelltanväntsmen
kan förklaras förverkad. Vidare föreslår de nämnda bestäm-att nyss
melserna 36i kap. 2 § BrB och bestämmelserna förverkande ut-om av
byte fårbrott i 36 kap. l§ tillämpningBrB på special-ävenav
straffrättens område beträffande gärningar för vilka fängelsestadgas i
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föreslås någotår. undantag gälla för det fallDock ärän annatettmer
också fram förslagsärskilt Vi lägger till kompletteringarföreskrivet. av

förverkandebestämmel-gällande specialstraffrättsligadel deen av nu
serna.

ändringarna bara sikteföreslagna brott har be-De tarav oss som
gåtts reglerna har i kraft.efter det de För reglernaträttatt attnya om

fåskall praktisktdet utvidgade förverkandet måste degenomslagnya
träffa egendom förvärvatsdock kunna före ikraftträdandet.även som

föreslårVi reglerna träder i kraft dende l januari 2001.att nya
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Författningsförslag

tillFörslag1

brottsbalkenändring iLag om

fråga brottsbalkeniföreskrivsHärigenom om
följandeoch §§ skall ha lydelse,5 17dels 36 kap.att

två paragrafer, 36 och 5skall införas kap. 1dels i balkendetatt a anya
lydelse.§§, följandeav

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

36 kap.
1 §

balk skall förklaras förverkat, det inteenligt dennaUtbyte brott omav
någongäller vad har tagitoskäligt. Detsammauppenbartär emot som

i samband med brott, mottagandetersättning för kostnader utgörett om
får förkla-i stället för det dess värdebrott enligt denna balk; mottagna

förverkat.ras
utbyte brott vidSom av anses

förverkande egendomäven som
har stället för utbyte ochiträtt
avkastning utbyte. Vid fast-av
ställande utbytets omfattningav
skall kost-avdrag förinte göras
nader samband medharsom
brottet.

Vid bedömningen det uppenbart oskäligt förklaraär att ut-av om
första stycket skall bland omständigheterbyte förverkat enligt andra

skadeståndsskyldighetanledning ibeaktas det finns att anta att an-om
åläggas eller bli fullgjord.ledning brottet kommer att annarsav

särskilt fö-Om inte ärannat
reskrivet, skall bestämmelserna i
första och tredje styckena ha
motsvarande tillämpning frågai

utbyte ellerlagiom av annan
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författning strafbelagd gärning,
för vilken stadgas fängelse i mer

år.än ett

1a§

förDöms någon oredlighetgrov
borgenärer, boldöringsbrottmot

eller brott enligtär grovtsom
denna balk förutsätter attsom

innebär skadagärningen för
målsäganden och förvinning

och förgärningsmannen vilket
föreskrivet fängelse årär i sex

eller skall värdet hansmer, av
egendom yrkandepå åklaga-av

förklaras förverkat även närren
det följer vadinte av som annars

föreskrivet, detär ärom sanno-
likt egendomen härrör frånatt
brottslig verksamhet eller att
dess värde motsvarar ut-annars
byte sådan verksamhet.av

Vad första stycketisagtssom
gäller förverkande ärom
oskäligt.

Vid frågaprövning av om
förverkande förstaenligt stycket
skall bestämmelserna kap.4 18i

§§och 19 utsökningsbalken äga
motsvarande tillämpning. Härvid
skall vad där gäl-sägssom om
denär ställeti den vil-motavse

talanken förverkande förs.om

Egendom såsom Egendomanvänts använtssom som som
hjälpmedel vid brott enligt denna hjälpmedel vid brott enligt denna
balk eller frambragts fårbalk förklaras förverkad,som genom om
sådant brott förklaras förver-må pådet kallat förebyggandeär till
kad, påkallatdet till före-är brott eller särskildaom av annars
byggande brott eller eljest föreligger.skäl Detsamma gällerav
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avseddegendomföreligga. Det- varitsärskilda skäl attsom
hjälpmedel vidanvändasegendomgäller somvars an-samma

balk,den- brott enligt dennaenligtbrottvändande utgör om
ellerbrottet har fullbordatseljestmed vilkenbalk ellerna
ellerkommit till straffbart försökbefattning så-tagits utgörsom

straffbar förberedelse ellerbrott.dant
stämpling.

stycketVad förstaisagtssom
gäller betrajfande egendomäven

frambragts brottsom genom en-
ligt denna balk egendomsamt

användande sådantutgörvars
brott eller med vilken ta-annars

befattning brottgits utgörsom
enligt denna balk.

värde förklaras förverkat.för egendomen kan dessI stället
särskilt fö-Om inte ärannat

reskrivet, skall bestämmelserna i
första och tredje styckena ha
motsvarande tillämpning frågai

egendom elleranväntsom som
avsedd användasvarit att som

hjälpmedel vid lag elleri annan
författning strafbelagd gärning,

vilkenför stadgas fängelse i mer
år.än ett

följd brott får,Förverkande till egendom eller dess värdeavav om
föreskrivits, ske hosharannat

gärningsmannen eller medverkat till brottet,a annan som
b den i ställe gärningsmannen eller medverkandevars annan var,

vinningc den brottet beretts eller näringsidkaresom genom som avses
i4§,

d efter förvärvatden brottet egendomen bodelning ellersom genom
eller gåvagrund eller eller eftertestamenteav arv genom som

förvärvat egendomenbrottet och därvid haft vetskapsättannat
eller skälig anledning till antagande egendomens sambandom om

med brottet.
Tillhörde egendomen vid Tillhörde videgendomen

någonbrottet någondem brottet demsom an-av av som an-
fåri första i första fårstycket a c, stycket c,ages ges- -
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den förklaras förverkad. den förklaras förverkad. Vad
hindrar intesagts attsom nu

egendom enligt §1 andrasom
stycket skall utbyteanses som
förklaras förverkad.

Särskild till egendom förklarats förverkad består,rätt som om
den särskilda förklaras förverkad.även rätten

Sådan har vunnits utmätning eller betalningssäkringrätt som genom
upphör, såvidaegendomen förklaras förverkad, särskildom av an-
ledning förordnas skall bestå.rättenatt

5a§

fallHar a§,i 1isom avses
§ lagen11 1960:418 strå/fom

för varusmuggling, §6 narko-a
tikastraflagen 196864 eller

§ skattebrottslagen18 1971:69
närstående till den brottsligeen

fem föreinom år det brottetatt
begicks förvärvat egendom från
denne, får, den fall-måni inte

vederlag vid förvär-utgåttgott
förverkande ske hos denvet,

närstående avseende värdet av
den förvärvade egendomen. För-
verkandet får dock aldrig avse
värdet egendom den när-av som
stående förvärvat årtioänmer
före talans väckande.

Som närstående till den
brottslige anses

den gift med denärsom
brottslige eller syskon ellerär
släkting elleri ned-rätt upp-
stigande led till den brottslige
eller besvågrad med honom i

eller nedstiganderätt upp-
led eller denså giftäratt ene
med den andres syskon,
den på stårsättannatsom
den brottslige personligen
särskilt nära,
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juridiskellernäringsidkare
denmed vilkenperson

väsentligharbrottslige en
grundadgemenskap ärsom
därmedandelsrätt ellerpå

jämförligt intresse,
juridisknäringsidkare eller

denvilkenmedperson
till-brottslige inte ensam men

närståendemedsammans en
till honom har sådan gemen-
skap undersom avses

denjuridisk vilkeniperson
ledandebrottslige genom en

ställning har bestämman-ett
de inflytande samt

tillnärståendeden ärsom
enligt 3 5någon ärsom -

närstående.

fö-tillfallerföretagsbotoch ärFörverkad egendom annatstaten, om
reskrivet.

brottHar utbyte§Har enligt 1 utbyte sva-somsva- avsom
förkla-skada för enskildenskild förkla-förskada motmot rarrar

någon,någon, förverkat hosförverkat hos ratsrats svararsvarar
i dennes ställe förföri dennes ställe ersätt-ersätt- statenstaten

intillskadelidandeskadelidande intill ning denning den
tillfallithartillfallit värdet vadharvärdet vad av somsomav

grund beslutetbeslutetgrund statenstaten omom avav
verkställighetverkställighet förverkande. Vidförverkande. Vid

vilkenvilken detta beslut har den hosden hosdetta beslut har avav
räknaräkna förverkandet skettförverkandet skett rätträtt attatt

havad han visar sigvisar sig havad han utgettutgett avav
ersättning till skadeli-skadeli- denersättning till den somsom

dande.dande.

januarikraft den 2001.Denna lag träder i 1
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2 tillFörslag
rättegångsbalkenändringLag iom

Härigenom frågaföreskrivs i rättegångsbalkenom
dels 26 kap. och 2 §§, 27 kap.1 3 och 5 §§, 28 kap. 11 ochatt
13 §§, 45 kap. 11 och 14 §§ 51 kap. 12 och 15 §§ skall ha följan-samt
de lydelse,
dels i åttabalken skall införas paragrafer, 26 kap. 6 27 kap.att nya a
8 28 kap. och1 11a §§, kap.45 4 och 7 §§ och 58 kap. 2a a a a a
och 3 §§, två kapitel, 22 och 23 kap., följande lydelse.samta nya a a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 kap. Om förverkande i vis-a
fallsa

1§

Talan förverkande enligtom
kap.36 J eller § brottsbal-5a a

ken, 11 § lagen 1960:418 om
Strap för varusmuggling, §6 a
narkotikastraflagen 0968:64
eller 18 § skattebrottslagen
1971:69 förs allmän åklaga-av

sambandi med åtal för detre
brott på vilket talan grundas.

Föreligger särskilda skäl, får
medge talanrätten att som avses

första stycket försi särskilt. Vill
åklagaren föra särskild talan,
skall framställning härom göras

sambandi med åtalsenast att
väcks för brottet. När sådan
framställning kommit tillin rät-

skall denna detså kanten, snart
ske meddela beslut den fort-om

handläggningen förver-satta av
kandefrågan.

Har talan förverkandeom
förstai stycket tagitssom avses

till behandling sambandiupp
med åtalet, får förordnarätten
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talan skall handläggasatt som
särskilt fortsattmål, om en ge-

skullehandläggningmensam
medföra olägenheter.väsentliga

2§

Angående förfarandet vid talan
§ gäller,1i intesom avses om

föreskrivs, reglerna den-iannat
balk brottallmänt åtal föromna

för vilket det finns anledning att
till fängelsedöma i änmer sex

månader.
Särskilda bestämmelser om

utredningen och förfarandet i
sådana mål finns 23 26 28,i a, -

och Bestämmel-45, 51 58 kap.
och kap., kap.24 25 27iserna

§§, 12§0ch18 25 28 kap. 36-
§kap. fjärde stycket skall5 inte

tillämpas vid förverkandetalan.

3§

alan enligt § skall väckasT 1 in-
från domentvå år det attom av-

seende det brott vilket talanpå
grundas laga kraft.vann

23 kap. ekono-Om särskilda
misk undersökning

1§

särskild under-En ekonomisk
sökning får inledas så nå-snart

kan misstänkas för brottettgon
kan grund för för-utgörasom

verkande enligt kap. §36 1 a
brottsbalken, § lagen11
1960:418 strof förom va-
rusmuggling, § narkotika-6 a



örfattningsförslag24 19991147F SOU

strajflagen 1968:64 eller §18
skattebrottslagen 19 69.71 s

2§

Under den särskilda ekonomiska
undersökningen skall förutsätt-

för förverkande enligtningarna
kap.36 1 eller § brottsbal-5a a

ken, §11 lagen 1960:418 om
straff för varusmuggling, §6 a
narkotikastraflagen 196864
eller §18 skattebrottslagen
0971:69 utredas målet såsamt
beredas, bevisningen vid hu-att
vudförhandlingen kan förebring-

sammanhang.i ettas

3§

Beslut inleda särskild eko-att en
nomisk undersökning skall fattas

åklagaren.av
En särskild ekonomisk under-

sökning skall ledas åklagaren.av
Vid undersökningens verkstäl-
lande får åklagaren anlita biträ-

Åklaga-de polismyndigheten.av
får också uppdra polismanåtren
vidta åtgärd hörvissatt en som

till den särskilda ekonomiska
undersökningen, det ärom
lämpligt med hänsyn till åtgär-
dens beskafenhet.

4§

Skall enligt kap.21 3 § tredjea
stycket 3 offentlig försvarare ut-

för den föremål förärses som
särskild ekonomisk undersök-

åliggerning, det åklagaren att
anmälan det hosgöra rätten.om
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5§

tvångsmedelanvändandeOm av
särskild ekonomiskunder un-en

dersökning finns bestämmelser i
28 kap.26 -

6§

misstänksskäligenNär någon
grundför brott kan utgörasom

för förverkande enligt kap.36
§ brottsbalken, § lagen1 11a

strof" för1960:418 va-om
§ narkotika-rusmuggling, 6 a

strafflagen eller196864
§ skattebrottslagen 1971:6918

ekonomiskoch särskild un-en
dersökning har skall deninletts,

hörs, under-misstänkte, då han
undersökningen.rättas om

det under särskildNär en
ekonomisk undersökning skäli-

kan förutsättningarantas attgen
förverkandeför enligt kap.36
§ brottsbalken föreligger,5 a

skall den förverkandet kansom
komma här-underrättasatt avse

då han hörs.om

7§

Angående den särskilda ekono-
miska undersökningen skall i
tillämpliga delar gälla vad som
föreskrivs förundersökning iom

kap.23 och 17§§,9 15-
§ första18 stycket andra -fjärde

och andra ochmeningarna
tredje styckena, och §§,19 20

§ första, fjärde21 andra och
styckena 23samt
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8§

föreskrifter åklaga-Närmare om
verksamhet under sär-rens en

skild ekonomisk undersökning,
underrättelse §enligt 18om

första stycket fjärde meningen
protokoll vid särskildsamt om en

ekonomisk undersökning med-
delas regeringen.av

26 kap.

Är någon förskäligen misstänkt brott och kan det skäligen befaras, att
han avvika eller undanskaffa egendom elleratt attgenom genom an-
norledes sig betalaundandrager böter, värdet förverkad egendom,att av
företagsbot ersättning tilleller det allmänna eller skadestånd el-annan
ler målsägande,ersättning till kan påkommaantagas attannan som

fårådömasgrund brottet honom, förordnas såkvarstad myck-av om
hans fordringenegendom kan bli täckt vid utmätning.et att antasav

Är någon skäligen misstänkt
för brott kan grundutgörasom
för förverkande enligt 36 kap.

§ brottsbalken,1 11 § lagena
1960:418 strof förom va-
rusmuggling, § narkotika-6 a
straflagen 1968:641 eller §18
skattebrottslagen eller1971369
har han dömts för sådant brott
och kan det skäligen befaras att
han förfara på sättattgenom

första stycket undan-isägssom
drar betala beloppsig att som
kan komma förklarasantas att
förverkat enligt bestämmelserna

de nämnda paragraferna, fåri
förordnas kvarstad på såom
mycket hans egendom attav
fordringen kan bli täckt vidantas

Sådant förordnandeutmätning.
får också meddelas, det skä-om
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ligen kan förverkandeantas att
enligt kap. brottsbalken36 §5 a
får ske hos det skäli-ochnågon

kan befaras hanattgen genom
förfara på angivet sättatt un-

dandrar betala beloppsig att
förverkandet kan antassom

komma att avse.
får åtgärdenendast skälen förKvarstad beslutas detuppvägerom

åtgärdenintrång övrigt innebär föreller i den misstänkte ellersommen
något motstående intresse.annat

2§

Beslut kvarstad meddelas rätten.om av
Fråga får Frågakvarstad kvarstad enligtuppta-om om

på undersök- § första fåryrkande 1 stycket upptagasgas av
ningsledaren, åklagaren eller yrkande undersökningsleda-av
målsäganden. åtalet får åklagarenEfter målsäganden.ellerren,

åtalet fårsjälvmant Efter själv-rätten även rätten ävenupptaga
fråga därom. fråga därom.mant upptaga

kvarstadFråga enligtom
§1 andra stycket får upptas en-

dast på yrkande åklagaren.av
målsägandens anspråkI anledning skadestånd ellerav annan er-

fårsättning åklagarenundersökningsledaren eller yrka kvarstad endast
anspråket fåranmälts honom.hos Rätten påendast yrkande förord-om

därom.na
frågaVäcks såkvarstad, skall, det kan förhandlingske,snartom

därom sådaninför Om förhandlingäga rätten. gäller i tillämpligarum
Ärdelar vad i 24 kap. 17 det fara dröjsmål, fårisägs rättensom

omedelbart åtgärdenbevilja gälla till dess annorlunda förordnas.att

6a§

frågaNär förverkande enligtom
kap.36 eller §1 brottsbal-5a a

ken, §11 lagen 1960:418 om
straf för varusmuggling, §6 a
narkotikastraflagen 0968:64
eller §18 skattebrottslagen
1971:69 skall handläggasinte

med åtalet, skallgemensamt
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då den förordnarrätten om
kvarstad enligt § andra stycket1

den tid vilken talaninomutsätta
skallsådant förverkandeom

väckas. fråga sådan tids-I om
frist skall bestämmelserna i

till-och §§ motsvarande65 äga
lämpning.

27 kap.

Föremål, skäligenFöremål, skäligen kan kan anta-anta- somsom
betydelse utredningför utredning förbetydelse ägaäga gasgas

brott brott eller brottbrott eller omvara genom vara genomom
någonnågon grund avhänt eller grundavhänt eller av av

måmå beslag. förverkat,brott förverkat, i brott i beslag.tagastagas
fråga fö-Detsamma gäller i om

remål skäligen kan antassom
betydelse för utredningvara av

fråga förverkandeav en en-om
ligt kap. a§36 eller1 5a
brottsbalken, § lagen11

straf för1960:418 om va-
rusmuggling, § narkotika-6 a
straflagen §1968564 eller 18
skattebrottslagen 69.19 71 :

föremålVad i detta kapitel stadgas gäller månock, i denom an-
föreskrivet, skriftlig handling.ärnat om

fårTvångsmedel enligt detta kapitel beslutas endast skälen förom
åtgärden intrång eller i övrigt åtgärdendet innebäruppväger men som
för något motståendeden misstänkte eller för intresse.annat

Brev, telegram eller för- Brev, telegram eller för-annan annan
sändelse, finns hos sändelse finns hosett post- ett post-som som

fåreller telebefordringsföretag, fåreller telebefordringsföretag,
deti beslag för iendast beslag endast försändel-tas tasom om

brottet föreskrivet fängelse hade kunnat beslag hosi iär tassen
eller däröver och försän-år och frågaett ärmottagaren om

delsen hade kunnat beslag brott för vilket föreskrivetitas är
hos fängelse eller däröverårimottagaren. ett
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enligteller förverkandeom
eller § brottsbal-kap.36 1 5a a

§lagenken, 1960:41811 om
straff för varusmuggling, §6 a
narkotikastraflagen 196864

§eller skattebrottslagen18
1971 :69.

å föremål, företesbeslag vid ellermå förordnaRätten rättensomom
beslag.tillgängligt föreljest är

Frågamå enligtFråga beslagbeslag rättenav omom
§ förstaunder- 1 stycket förstayrkande mening-upptagas av

mååklagaren.sökningsledaren eller rätten upptagasen av yr-
åtaletEfter kande undersökningsledarenrätten ävenäge av

så åklagaren.målsäganden åtaletock eller Efteryrkande ägeav
fråga på målsä-självmant därom. yrkandeävenrättenupptaga av

såganden ock självmant upptaga
fråga därom.

beslag enligtFråga om
§ första stycket1 andra mening-
får endast yrkandepåupptasen
åklagaren.av

fråga såVäckes vid beslag, skall, ske kan, förhand-rätten snartom
sådanling därom inför Om förhandling i tillämp-gällerätten.äga rum

Ärliga delar § stadgat. fara dröjsmål, måvad i 24 kap. 17 iär rätten
förordnaomedelbart beslag gälla, till dess förordnas.annorlundaattom

8a§

jråga förverkandeNär enligtom
kap.36 1 eller § brottsbal-5a a

ken, §11 lagen 1960:418 om
strajf för varusmuggling, §6 a
narkotikastrajflagen 1968:611
eller 18 § skattebrottslagen
1971:69 skall handläggasinte

med åtalet, skallgemensamt
då den förordnar be-rätten, om

slag enligt § första1 stycket
andra eller fastställermeningen
sådant beslag, den tid in-utsätta
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vilken talan sådant för-om om
verkande skall väckas. frågaI

sådan tidsfrist skall bestäm-om
§§melserna och7 8i äga mot-

svarande tillämpning.

28 kap.

varåförövats, fängelse måFörekommer anledning, brott följa, ikanatt
förvaringsställehus, husrannsakan företagas efter-eller slutet förrum

föremål,sökande underkastat beslag, eller eljest tillär utrönan-somav
förde omständighet, kan betydelse utredning brottet.ägaav som om

förKan någon misstänkas ett
brott kan förgrundutgörasom
förverkande §enligt kap.36 1 a
brottsbalken, § lagen11
1960:418 straf förom va-
rusmuggling, § narkotika-6 a
strafflagen 1968364 eller §18
skattebrottslagen :69 eller1971
har han dömts för sådant brott,
får husrannsakan isägssom
första stycket företas för sökaatt
efter föremål kan be-itassom
slag eller för utrönaattannars
omständigheter kan ha be-som
tydelse för utredningen frågaav

sådant förverkande eller för-om
verkande enligt kap. §36 5 a
brottsbalken.

Hos den skäli- Hos den skäli-än änannan som annan som
kan misstänkas för brottet kan misstänkas för brottetgen gen

må husrannsakan företagas, mådock husrannsakan enligt första
allenast brottet förövats hos stycket dock företagas, allenastom
honom eller den misstänkte gri- brottet förövats hos honomom
pits där eller eljest synnerlig eller den misstänkte gripits däran-
ledning förekommer, eller eljest synnerlig anledningatt genom

föremål,rannsakningen förekommer,är rannsak-attsom genom
underkastat beslag, skall anträf- ningen föremål, under-ärsom
fas eller utredning kastat beslag, skall anträffas ellerannan om
brottet vinnas. utredning brottet vin-annan om

Husrannsakan enligt andranas.
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stycket får företas hos änannan
den skäligen kan misstänkassom
för brottet eller har dömtssom
för detta endast det finnsom
synnerlig anledning attatt anta
det därigenom kommer att an-
trafas föremål kan be-itassom
slag eller det äratt annars av
betydelse för utredningen för-av
verkandejrågan.

må för husrannsakan hos den misstänkte någoti fall åberopas
åtgärden.hans mindre han självsamtycke, med begärt

1a§

Föreligger skäl för kvarstad en-
ligt kap.26 §1 och kan fängelse
följa brottet,på får husrannsa-
kan företas hus, eller sluteti rum
förvaringsutrymme för sökaatt
efter egendom kan iför-tassom
var.

Hos den skäli-änannan som
kan misstänkas för brottetgen

eller har dömts för detta fårsom
husrannsakan företas endast om
det finns synnerlig anledning att

egendom ianta att som avses
första stycket skall anträffas ge-

åtgärden.nom

4§

Förordnande husrannsakan meddelas, i fall i tredjeutomom som avses
stycket, åklagarenundersökningsledaren, eller Förordnanderätten.av

husrannsakan för delgivning skall alltid meddelas Kan irätten.om av
fall husrannsakan bli omfattning eller medföraannat antas storav syn-

nerlig olägenhet för den hos vilken åtgärden företas, bör, det inte ärom
fara i dröjsmål, åtgärden inte vidtas förordnande.rättensutan

Fråga fårhusrannsakan Fråga fårhusrannsakanom om
pårätten yrkande påta rätten yrkandetaupp av un- upp av un-

dersökningsledaren åklaga-eller dersökningsledaren åklaga-eller
Efter åtalet får Efter åtaleträtten fårävenren. rätten ävenren.
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målsäganden elleryrkandemålsäganden ellerpå yrkande avav
sådan fråga.fråga.sådan självmantsjälvmant tata upp enupp en

enligthusrannsakanför del- FrågaFråga husrannsakan omom
§ andra stycket fårsjälv- 1givning rätten tastas upp en-upp av

dast yrkande åklagaren.polis- påpå yrkandeellermant av av
hus-gäller frågaåklagaren. Detsammaellermyndighet om

rannsakan enligt 1 åt-nära
gärden egendom kanavser som

förvar grundför fordran påitas
sådant förverkandeav som avses

§ andra stycket. FrågaI hus-om
förrannsakan delgivning tas upp
självmant ellerrättenav yr-

kande polismyndighet ellerav
åklagaren.

husrannsakan för eftersökande skallFörordnande denav somom
i 24 kap. 17 § tredjehäktas enligt beslut stycket eller hämtasavsessom

meddelas polismyndighet polismantill inställelse vid ellerrätten av
enligt bestämmelser i polislagen 1984:387.

11§

begåttsOm det finns anledning brott har vilket fängel-att anta att ett
följa, får kroppsvisitation denkan skäligen kan miss-görasse som

efter föremåltänkas för brottet för söka kan i beslag elleratt tassom
omständigheterför kan förbetydelseutrönaatt ut-annars som vara av

redning brottet.om
misstänkas förKan någon ett

brott kan förgrundutgörasom
förverkande enligt §36 kap. 1 a
brottsbalken, § lagen11
1960:418 förstrafom va-
rusmuggling, § narkotika-6 a
straflagen §1968.°64 eller 18
skattebrottslagen 1971 eller.69
har han dömts för sådant brott,
får kroppsvisitation pågöras
honom för söka efter föremål,att

kan beslag, elleritassom an-
för omständig-utrönaattnars

heter kan ha betydelse försom
utredningen fråga sådantav om

förverkande eller förverkande
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enligt kap. § brottsbalken.36 5 a
skäligen Annan den skäligenAnnan den änän somsom

får misstänkas fårkan för brottetmisstänkas för brottetkan
finns kroppsvisiteras enligt bestäm-kroppsvisiteras, detom

melserna första stycket, detsynnerlig anledning ianta attatt om
finns synnerlig anledningdet därigenom kommer att antaattan-

föremål i be- detträffas kan därigenom kommeratt atttassom
anträffas föremålslag det kan ieller är tasatt avannars som
beslagbetydelse för utredningen eller det ärattom annars av
betydelse förbrottet. utredningen om
brottet. enligtKroppsvisitation
andra stycket får företas på an-

den ellermisstänkte denännan
dömts för brottet endastsom om

finnsdet synnerlig anledning att
det därigenom kommeranta att

antráfas föremål kanatt tassom
beslag eller deti äratt annars av

betydelse för utredningen för-av
verkande/rågan.

Med kroppsvisitation undersökning kläder och annatavses en av
någon påbär sig väskor, och föremål nå-paket andrasamtsom av som
har med sig.gon

11a§

Föreligger skäl för kvarstad en-
ligt kap.26 § och kan1 fängelse

följa brottet,på får kroppsvisi-
för eftersökatation göras att

egendom kan iförvar.tassom
Annan den skäligenän som

kan misstänkas för brottet eller
har dömts för fårdettasom

kroppsvisiteras endast detom
finns synnerlig anledning att

egendom iattanta som avses
första stycket skall antrajfas ge-

åtgärden.nom
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13§

Beträffande kroppsvisitationkroppsvisitation och ochBeträffande
tillämp- kroppsbesiktning i tillämp-kroppsbesiktning skall i skall

liga delar8 och gälla i 3 8 ochliga gälla vad i 3 vaddelar a,a,
föreskrivet9 §§ husrann-9 §§ föreskrivet husrann- ärär omom

Är dröjsmål, får kroppsvisita-fara sakan. Frågasakan. i om
enligt § andra stycket fårkroppsvisitation och kroppsbe- 11tion

polisman. endastsiktning beslutas pårättentas upp avav yr-
kande åklagaren. Detsammaav
gäller fråga kroppsvisitationom
enligt åtgärden11 nära avser
egendom kan förvar föritassom
fordran för-grund sådantpå av
verkande §11 andraisom avses

Ärstycket. fara dröjsmål, fåri
kroppsvisitation och kroppsbe-
siktning beslutas polisman.av

omfattning,Förrättning, väsentlig skall verkställasärsom av mera
inomhus någonoch i avskilt Verkställs den läkare,änrum. av annan en

såvittskall möjligt förrättningsmannen trovärdigt vittneanmodatett av
får någonBlodprov inte läkare eller legiti-närvara. äntas av annan en

ingåendemerad sjuksköterska. fårAnnan undersökning utförasmera
endast läkare.av

fårKroppsvisitation eller kroppsbesiktning kvinna inte verk-av en
någonställas eller bevittnas kvinna, läkare eller legiti-änannanav en

sjuksköterska. Kroppsvisitation föremålmerad enbart innebär attsom
kvinna har med sig undersöks och kroppsbesiktning enbartsom en som

innebär blodprov eller alkoholutandningsprov får dock verkstäl-att tas
las bevittnasoch av en man.

45 kap.

4a§

ansökanI stämning,om genom
vilken talan 22ien som avses a
kap. § väcks,I skall åklagaren
uppge

den vilken talan förs,mot
den brottsliga gärning som

grund förverkandeta-förutgör
lan,
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de omständigheter påi övrigt
vilka talan grundas,

de bevis åberopas ochsom
vad skall styrkas med varjesom
särskilt bevis samt

de omständigheter som grun-
dar behörighet, den-rättens om

framgår vadintena av som an-
förts i övrigt.

Ansökan skall under-vara
tecknad åklagaren.av

7a§

talanNär sådant förverkandeom
kap. §22 väcksi 1som avses a

eller så möjligt däref-snart som
skall åklagaren tillter, rätten ge

utskrift protokollin från denav
särskilda ekonomiska undersök-

de skriftliganingen hand-samt
lingar eller föremål han villsom
åberopa bevis. Sådantsom som

talan bör dockinte rör inte ges
zn.

11§

Finnes, måletför skall kunna det,Om för målet skall kunnaatt att
vid huvudförhandlingen slutföras slutföras i sammanhang,ett är
i förundersök-sammanhang, nödvändigt förundersökning-ett att

böra fullständigas eller,ningen eller den särskilda ekonomis-en
förundersökning ka undersökningenägt kompletterasom rum,

sådan böra företagas, eller, förundersökningrättenäge ägtom
åklagarenmeddela föreläggande sådan företas, fåratt rättenrum,

därom. åklagarenmeddela föreläggande
det.om

l4§

Rätten bestämme, så ske kan, tid för huvudförhandlingen. För be-snart
handling rättegångsfråga eller del saken, må särskilt,avgörasav av som
må huvudförhandling ehuru målet iutsättas, övrigt berett till hu-är
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vudförhandling.
Är hål-anhållen häktad, skall huvudförhandlingtilltalade ellerden

åt-då åtalet till följdfrån dag, väcktes,inom denlas vecka avomen
omständighet längre12 ellergärd, i 11 eller annan upp-som avses

efter åtalet, tidenden tilltalade häktats skallnödvändigt.skov Harär
från för häktande.räknas dagen hans

Är hållasålagd huvudförhandling in-tilltalade reseförbud, skallden
då åtaletfrån inte uppskovmånad den dag väcktes, längre äromom en

åtgärd i 11 eller 12 § ellernödvändigt till följd annansom avses om-av
åtalet,meddelats efter tiden räknasreseförbudet skallständighet. Har

från delgivning beslutet.dagen för av
förver-talan sådantFörs om

kande §kap.22 1 iiavsessom a
samband förmed åtal brott på
vilket talan får uppskovgrundas,
med huvudförhandlingen måli

den tilltaladedär anhållen,är
häktad reseförbudeller ålagd

ske till följdinte omstän-av en
dighet förbetydelseärsom av

förverkandejiå-prövningen av
hindrarinte attgan men som

målet i övrigt avgörs.

51 kap.
12 §

behövs, skall hovrätten besluta yttrandedetOm hovrätten att attanser
föremålskriftligt bevis fram, tillhanda-sakkunnig läggsinhämtas,av

huvudförhandlinghålls besiktning, bevis el-för eller tas utomuppsyn
åtgärd företas.någon förberedandeler annan

åtgärd förstaenligt stycket skall företas, skallvillOm attpart enen
så möjligt begära det hos hovrätten.han snart som

mål åtalåtal Behöver imål allmänt allmäntiBehöver om om
får åtgärd fårföretas,företas, enligt 23 kap.åtgärd enligt kap.23

åklagarenåklagaren fö-fö- hovrätten meddelameddelahovrätten
reläggande det. Detsammadet.reläggande omom
gäller betrafande åtgärd enligt

kap. mål vilket talan förs23 i ia
sådant förverkandeom som av-

kap.i22 Ises a
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15§

målet § huvudförhandling, skall hovrät-inte enligt 13Om avgörs utan
sådanför förhandling. Tiden skall möjligt be-tidbestämmaten om

rättegångs-samråd med För behandlingefterstämmas parterna. av en
får fårfråga sådan saken särskilt huvudför-deleller avgörassomav

målet i övrigt inte färdigt för huvudför-handling ärsättas ävenut om
handling.

huvudförhandling hållas fyratilltalade häktad, skall inomOm den är
utgången tid i följdveckor efter den 2 det inte tillav som anges om

åtgärder eller andra omständigheteri 12 § nödvändigtäravsesav som
utgångenden tilltalade häktats eftermed längre uppskov. Har denav

fråntid skall tiden räknas den dag hani 2 häktades.som anges
talanFärs sådant förver-om

kande §kap.22 1i isom avses a
samband med åtal för det brott

vilket talan fårpå grundas, upp-
skov med huvudförhandlingen i
mål där den tilltalade häktadär
eller underkastad reseförbud inte
ske till följd omständighetav en

betydelse förär pröv-som av
förverkandefråganningen av
hindrar måletinte iattmen som

övrigt avgörs.

58 kap.

2a§

Sedan dom mål så-i etten om
dant förverkande 22isom avses

kap. § laga kraft, får1 vunnita
beviljas till förmån förresning

den förverkandetalan avsettsom
förhållandena så-ärom

dana § eller2 1 3isom avses -

åtalet för det brottom som
förverkandetalan grundades på
sedermera ogillats eller om
brottet hänförts under en annan
strafbestämmelse och därför
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kan läggas till grund förinte så-
förverkande,dant eller

omständighetnågonom
eller bevis,något tidi-intesom

förebringats, åberopas ochgare
dess förebringande sannolikt
skulle ha lett till förverkan-att
detalan ogillats eller inteettatt
obetydligt lägre belopp hade

förklarats förverkat, eller detom
med hänsyn till vad sålundasom
åberopas och förekom-i övrigt

finns särskilda skäl påattmer,
förverkandefrågan.prövanytt

3a§

Sedan dom måli etten om
sådant förverkande isom avses
22 kap. 1 § laga kraft,vunnita
får beviljas till förresning men
den förverkandetalan avsettsom

sådant förhål-någotom
lande § eller2 1 3isom avses

förelegat och detta kan haantas
medverkat till förverkande-att
talan ogillats eller förver-att
kandet kommit va-att ettavse
sentligt lägre belopp detän som
borde ha förklarats förverkat,
eller

någon omständighetom
eller bevis,något tidi-intesom

har förebringats, åberopasgare
och dess förebringande sanno-
likt skulle ha lett till förver-att
kandetalan bifallits eller att ett
väsentligt högre belopp hade

förklarats förverkat detän som
förverkandet kom att avse.

Resning får beviljasinte på
grund förhållandenav som avses

första stycketi åkla-inteom
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sannolikt han integör attgaren
denvid meddelat domenrätt som

eller jñzllföljd från dennagenom
hade kunnat åberopa omstän-
digheten eller beviset eller han

haft giltig ursäkt inteattannars
det.göra

Denna träder i kraft den 1 januari 2001.lag
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tillFörslag3

ändring i miljöbalkenLag om

29 kap. 12 § miljöbalken skall följandeHärigenom föreskrivs ha ly-att
delse.

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

29 kap.
§12

Djur, produkter utvunnits djur eller kemiskaväxter, växter,som av
organismer innehållandeprodukter, biotekniska eller kemiskavaror

produkter eller genetiskt modifierade organismer eller produkter som
innehåller beståreller gentekniskt modifierade organismer vilka harav

föremål fåvarit för enligt 9 eller 10 §brott 1 förklaras förver--
kade, det inte uppenbart oskäligt. Detsamma gäller värdetärom av

sådantegendomen brott.eller utbytet av
Fortskaffningsmedel och and- Fortskaffningsmedel och and-
hjälpmedel har hjälpmedel haranvänts använtsra som ra som

eller medförts vid brott enligt eller medförts1 vid brott enligt 1- -
får9 eller 10 § förklaras 9 eller 10§får förklaras

förverkade, för förverkade,det behövs fördet behövsatt attom om
förebygga finns förebyggabrott eller brott eller finnsannars annars
särskilda för hjälp- särskildaskäl. I stället skäl. gällerDetsamma
medlet kan helt eller egendomdess värde avseddvarit attsom
delvis förklaras förverkat. användas hjälpmedel vidsom

brott enligt I 9 eller 10-
brottet har fullbordats ellerom

kommit till strafbart försök. I
stället för egendomen kan dess
värde helt eller delvis förklaras
förverkat.

kraftDenna lag träder i den 1 januari 2001
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Förslag till4

1951:649ändring i lagen straffLag om om
trañkbrottför vissa

föreskrivs § lagen 1951:649Härigenom 7 straff för vissaatt tra-om
följande lydelse.fikbrott skall ha

FöreslagenNuvarande lydelse lydelse

fordon har Ett fordonEtt haranvänts använtssom som
får för-vid brott enligt denna lag vid brott enligt fårdenna lag för-

klaras förverkat, det behövs klaras förverkat, det behövsom om
sådanfortsatt förför förebygga förebygga sådanfortsattatt att

brottslighet förverkande inte brottslighetoch förverkandeoch inte
oskäligt. oskäligt. gällerDetsammaär är an-

egendom använtsnan som som
hjälpmedel vid brott enligt denna
lag.

Första stycket gäller iäven
fråga egendom varitom som av-
sedd användas hjälpme-att som
del vid brott enligt denna lag, om
brottet har fullbordats.

Denna lag träder i kraft den januari1 2001
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Förslag till5

i 1958:205ändring lagenLag omom

alkoholhaltigaförverkande dryckerav m.m.

§ 1958:205Härigenom föreskrivs 2 lagen förverkande al-att avom
skall ha följande lydelse.koholhaltiga drycker m.m.

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

2 §

Angående i §beslag egendom 1 skall vad i allmänhet ärsomav avses
brottmål motsvarande tillämpning, följan-stadgat beslag i medägaom

avvikelser:de
måegendom bevisligen förstörasBeslagtagen dess värde ärom

måsteringa eller förstörande eljestegendomens försvarligt. Ianses an-
måfall försäljas, spritdrycker, vin,egendomen starköl och öl tillnat

den berättigad tillverka eller bedriva så-partihandel medär att attsom
dana enligt alkohollagen 1994:1738 och egendom sättvaror annan

till beskaffenhetmed hänsyn egendomens finnes lämpligt. Belopp,som
erhållits försäljningvid beslagtagen egendom, tillfaller kronan.som av

Beslut förstörande eller försäljning meddelas undersök-om av
åklagaren.ningsledaren falleller I i 23 kap. 22 § förstasom avses

rättegångsbalkenstycket första får sådantpunkten beslut meddelas
polismyndigheten.även av

Har polisman enligt § fjär-3
de stycket lagen 1986:1009 om
förfarandet fall för-vidi vissa
verkande beslutat för-m.m. om
verkande egendomav som avses

får han1 beslutai även om
förstörande egendomen.av

Går återbeslag och jämliktegendomen denna förstördparagrafär
såld,eller skall ersättning utgåallmänna medel med belopp,av som

egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller eljestmotsvarar
Ärfinnes skäligt. Beslut ersättning åklagaren.meddelas denom av som

drabbats beslaget missnöjd med beslut ersättning, han inomägeav om
månad från påkalladet han erhöll del beslutet prövningrättensen av

därav. Ansökan härom vid den domstol, frågagöres ägt upptagasom
bestånd.beslagets Ersättning utbetalas länsstyrelsen efter fram-om av

åklagaren.ställning av
Om polisman verkställer beslag föreläggeroch förverkande av

den beslagtagna egendomen i föreläggande ordningsbot, skallav an-
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mälan polismyndigheten.beslaget hosgörasom
Ifråga sådana drycker i 1 § tredje stycket ochsom avsesom som

förtärs eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket
första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med kap.4 § ordningsla-4

1993:1617 eller med 25 § jämvägssäkerhetslagen 1990:1157gen a
har den tjänstgör ordningsvakt vid allmän sammankomstsom som en
eller offentlig tillställning eller inom trafikföretags område ellerett

färdmedeldess eller befattningshavare i säkerhets- eller ord-som
ningstjänst vid järnväg egendomen i beslagrätt enligtatt tasamma som
rättegångsbalken tillkommer polisman.

Ordningsvakt eller befattningshavare i säkerhets- eller ord-
ningstjänst vid järnväg har verkställt beslag skall skyndsamtsom an-
mäla detta till polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egen-
domen.

Denna lag träder i kraft den januari1 2001
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tillFörslag6

straff1960:418ändring i lagenLag omom

varusmugglingför

1960:418 straffi lagen förföreskrivsHärigenom att om varusmugg-
följande lydelse.paragraf,införas 11ling skall avnyen

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

§11

för varusmugglingDöms någon
skallär attsom anse grov,som

värdet hans egendom påav yr-
kande åklagaren förklarasav

följerförverkat det inteäven när
vad föreskri-ärav som annars

det sannoliktärvet, attom egen-
domen härrör från brottslig
verksamhet eller dess värdeatt

utbyte så-motsvararannars av
dan verksamhet.

Vad har förstaisagtssom
stycket gäller förverkandeom

oskäligt.är
Vid frågaprövning omav

förverkande enligt första stycket
skall bestämmelserna kap. 184i

§§och 19 utsökningsbalken äga
motsvarande Härvidtillämpning.
skall vad där gäl-sägssom om
denär stället den vil-i motavse
ken talan förverkande förs.om

Denna lag i kraft januari 2001.träder den 1
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tillFörslag7

1960:729ändring i lagenLag omom
till litterära och konstnärliga verkupphovsrätt

55 § lagen 1960:729 tillföreskrivs upphovsrättHärigenom att om
följandekonstnärliga verk skall ha lydelse.litterära och

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

55 §

åtgärd intrånginnebär eller överträdelse iDen vidtager som varomsom
såvitt avstådet finnes skäligt, lösen53 § skyldigsägs är att, mot egen-

intrångvilken föreligger tillavseende eller överträdelsedom med
rättsinnehavare. frågaeller hans Detsamma gäller iupphovsmannen om
liknandekliché, fonn och hjälpmedel, kan användastrycksats, som en-

egendomför framställning hardast sagts.av som nu
inlösen fårför förordna enligt förstaI stället stycket rätten,att om

upphovsmannen eller hans rättsinnehavare, efteryrkande vadav
föreskriva,finnes skäligt egendom där förstörasskallattsom som avses

åtgärderpå eller andraeller visst ändras skall vidtagas med densätt att
Sådan fårmissbruk. åklagare,till förebyggande talan väckas ävenav av

påkallat allmän synpunkt. Föreskriftdet här skallär ur somom avses
åtgärdförverkande eller till förebyggandeinte meddelas, miss-om av

enligt brottsbalken.bruk skall beslutas
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller den imot som

förvärvat egendomen eller särskild tillgod den och hellerrätttro om
bestått i utförandedet olagliga förfarandet byggnadsverk.av

föremålHar i första stycket hjälp-än använtsannat som avses som
sådanmedel vid framställning exemplar verk brottutgöravav som en-

föremåletligt denna får eller förklaraslag, dess värde förverkat, detom
påkallat till förebyggande ellerbrott särskilda skäl förelig-är av annars

också fråga föremål,skall tillämpas iVad har sagtsger. som nu om
har vid försök till brott här, eller omfattasanväntssom som avses som

åtgärd sådantförberedelse till brott.utgörav som
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Fjärde stycket gäller iäven
fråga föremål varitettom som

användas hjälp-avsett att som
medel vid brott där sägs,som om
brottet har fullbordats eller
kommit till stra/bart försök eller
strafbar förberedelse.

Denna lag träder i kraft den januari1 2001.



örfattningsförslag 47FSOU 1999:147

tillFörslag8

narkotikastrafflageniändringLag om
1968:64

fråga narkotikastrafflagen 1968:64föreskrivs iHärigenom om
lydelse,följandedels skall ha6 §att

lydelse.paragraf, 6 följandeinförasdels skalli lagenatt a aven ny

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

föremål föremålför Narkotika förvarit varitNarkotika somsom
brott värdeteller värdet enligt denna lag ellerbrott denna lagenligt

sådant sådantdärav utbyte brottdärav vinning samtsamt av av
förverkat, skall förklaras förverkat, detförklarasbrott skall om

obilligt. uppenbart obilligt. Det-uppenbartdet ärärom
så- sådantför gäller förlag förförlagDetsamma gäller samma

värde, brott eller förla-dess dess värde,dant brott eller om om
förlaget och mottagits mottagandetmottagits ochmottagan- get

enligt denna lag. brott enligt denna lag.det brott utgörutgör
Egendom Egendomanvänts använtssom somsom som

hjälpmedel enligt denna hjälpmedel vid brott enligt dennavid brott
får fårellerlag egendomens värde lag egendomens värdeeller

förklaras förverkat,förklaras förverkat, det detär ärom om
påkallatpåkallat förebyggande tilltill förebyggandeav av

brott särskilda skäl brott eller särskilda skäleller annars annars
föreligger. gäller föreligger.Detsamma Detsamma gäller

tagits avseddmed vilken har egendomegendom varit attsom
enligt användas hjälpmedel vidbefattning brottutgörsom som

brottdenna enligt denna brottetlag,lag. om
har fullbordats tilleller kommit
straffbart försök eller strafbar
förberedelse eller stämpling,

egendom med vilken harsamt
tagits befattning så-utgörsom
dant brott.

Påträffas injektionssprutor eller kanyler, kan för in-användassom
föremål,sprutning i människokroppen, eller andra särskilt äg-ärsom

nade användas för missbruk eller befattning med narkoti-att av annan
någon begåttka, hos har brott enligt denna lag eller i ett utrymmesom

disponeras i förbindelsehonom eller med narkotika harsom av som va-
föremålrit för enligt föremålen,brott denna lag, skall deoavsett vem
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det uppenbartförklaras förverkade, obilligt.tillhör, ärom

6a§

Döms för brottnågon som avses
§§,3 skall värdet hans1i a av-

egendom yrkande åklaga-på av
förklaras förverkat även närren

det följer vadinte av som annars
föreskrivet, detär ärom sanno-

likt egendomen härrör frånatt
brottslig verksamhet eller att
dess värde motsvarar ut-annars
byte sådan verksamhet.av

Vad har förstaisagtssom
stycket gäller jörverkandeom

oskäligt.är
Vid frågaprövning av om

förverkande förstaenligt stycket
skall bestämmelserna kap. 184i
och 19 §§ utsökningsbalken äga
motsvarande tillämpning. Härvid
skall vad där gäl-sägssom om
denär stället den vil-i motavse
ken talan förverkande förs.om

Denna lag träder i kraft januariden 1 2001.
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tillFörslag9

skattebrottslagen 1971:79ändring iLag om

införas1971:79 skalli skattebrottslagenföreskrivsHärigenom att en
följande lydelse.paragraf, 18 avny

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§18

skatte-förDöms någon grovt
brott, skall värdet hansav egen-

yrkande åklagarendom på av
förklaras förverkat detäven när

följer vadinte ärav som annars
föreskrivet, sannoliktdet ärom

egendomen härrör frånatt
brottslig verksamhet eller att
dess värde motsvarar ut-annars
byte sådan verksamhet.av

förstaVad har isagtssom
stycket gäller förverkandeom

oskäligt.är
Vid frågaprövning av om

förverkande förstaenligt stycket
skall bestämmelserna kap. 184i
och 19 §§ utsökningsbalken äga
motsvarande tillämpning. Härvid
skall vad där gäl-sägssom om
denär stället den vil-i motavse
ken talan förverkande förs.om

Denna lag i kraft den januariträder 1 2001.
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10 Förslag till
iändring lagen 1974:Lag 1066 för-om om

farande med förverkad egendom och hittegods
m.m.

Härigenom 6 §föreskrivs lagen 1974:1066 förfarande för-medatt om
verkad hittegodsegendom och skall ha följande lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§

Egendom sålts enligt 4 § Egendom har såltsintesom som en-
eller oskadliggjorts enligt 5 § ligt 4 § eller oskadliggjorts enligt
skall myndighet ellersäljas 5 § skall säljas den förva-av genom
bolag bestäm- randeregeringen myndighetens försorg. Kansom

egendomen grundpå egendomen säljas får denintemer, om
beskafenhet ellersin förstöras.omstän-av

digheterna bör säljasi övrigt i
ordning den förva-annan genom

rande myndighetens försorg. Kan
fåregendomen säljas, den för-

störas.

Denna lag träder i kraft den januaril 2001.
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tillFörslag1 1

sekretesslagen 1980: 100ändring iLag om

14 kap.kap. 9 kap. 17 och 18föreskrivs 5 1Härigenom samtatt
följande lydelse.1980:100 skall ha2 sekretesslagen§

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

5 kap.
§1

tilluppgift hänför sigförSekretess gäller som
brottmål,förundersökning i

tvångsmedel sådant målanvändning iangelägenhet, avsom avser
förebyggaför brott,i verksamheteller attannan

frågorutredning i näringsförbud,verksamhet rör omsom
åklagarmyndighets,åklagarmyndighets, polismyn- polismyn-

Tull-skattemyndighets, dighets, skattemyndighets, Tull-dighets,
Kustbevakningens Kustbevakningensverkets eller verkets eller

före- för före-i övrigt för verksamhet i övrigtverksamhet att att
be-bygga, uppdaga, utreda eller bygga, uppdaga, utreda eller be-

eller ivra brottivra brott
Finansinspektionens verksam- Finansinspektionens verksam-

övervakning enligt het övervakning enligthet rörrör somsom
insiderlagen 1990:1342 eller insiderlagen 1990:1342 eller
efterlevnaden § lagen efterlevnaden kap. § lagen7 kap. 1 7 1av av

fi-1991:980 handel med 1991:980 handel med fi-om om
nansiella instrument ellernansiella instrument,

särskild ekonomisk undersök-
enligt bestämmelserna 23ning i

kap. rättegångsbalken,a
syftet med beslutade förutsedda åtgärderdet kan ellerattantasom

framtidamotverkas eller den verksamheten skadas uppgiften röjs.om
sådanhänför sig tillFör uppgift underrättelseverksamhetsom som

i 1998:6223 § polisdatalagen eller i fall hänför sigannatavses som
till Säkerhetspolisens verksamhet för förebygga eller avslöja brottatt

rikets förebyggasäkerhet eller terrorism gäller sekretess, detmot om
stårinte uppgiften kan röjasklart syftet med beslutade elleratt utan att

åtgärderförutsedda motverkas eller den framtida verksamheten skadas.
hänför sådanDetsamma gäller uppgift sig till underrättelseverk-som

samhet lageni 2 § l999:90 behandlingsom avses om av personupp-
gifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar.

Sekretessen förstaenligt och andra styckena gäller i verk-annan
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åklagarrnyndighet,biträda polismyndig-förmyndighetsamhet hos att
eller Kustbevakningen med uppda-Tullverketskattemyndighet,het, att

hos tillsynsmyndighet i konkurs ochbeivra brottutreda eller samtga,
angårför uppgift misstankeexekutionsväsendetinom attsom om en

begått i kap. brottsbalkenbrott 11 ellergäldenär har annatavsessom
gäldenärens näringsverksamhet.samband medbrott harsom

sådanfråga handling hänför sig tilluppgift i allmänI som un-om
i andra stycket iderrättelseverksamhet gäller sekretessensom avses

år. fråga uppgift i allmän handling i övrigt gällerhögst sjuttio I sek-om
år.i fyrtiohögstretessen

9 kap.
§17

uppgift enskildsSekretess gäller för personliga och ekonomiskaom
förhållanden, följer 18inte §annat avom

enligti utredning bestämmelserna förundersökning i brott-om
mål,

i tvångsmedelangelägenhet, användning sådantisom avser av
mål eller i verksamhet för förebygga brott,attannan

i angelägenhet registerkontroll och särskild personut-som avser
redning enligt säkerhetsskyddslagen 1996:627,

åklagarmyndighets,i4. polismyndighets, skattemyndighets, Statens
kriminaltekniska laboratoriums, Tullverkets eller Kustbevakningens
verksamhet föri övrigt förebygga, uppdaga, utreda eller beivraatt
brott,

biografbyråsi Statens verksamhet biträda Justitiekanslern,att
åklagareallmän eller polismyndighet brottmål,i

i register förs Rikspolisstyrelsen enligt polisdatalagensom av
1998:622 eller behandlas där med stöd lag,som annars av samma

i register förs enligt lagen 1998:621 misstankeregister,som om
i register förs Riksskatteverket enligt lagen l99:90som av om

behandling personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan iav
brottsutredningar eller behandlas där med stödsom annars av samma
lag,

utredning enligt bestämmel-i
särskild ekonomiskserna om un-

dersökning kap.23i rätte-a
gångsbalken,

stårdet inte klart uppgiften röjaskan den enskildeatt utan attom
någon närståendeeller honom lider skada eller men.

Sekretess gäller i verksamhet, i första stycket, för anmä-som avses
lan eller från enskild, det kan fara uppkommer förutsaga antas attom
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röjs.uppgiftenallvarligtvåld ellernågon för annatutsätts men omatt
vadenskild enligtfår tilluppgift lämnassekretessenhinderUtan av

lagöverträdarelagstiftningensärskildaföreskrivs i den om ungasom
stöd iförordning hari1996:627säkerhetsskyddslagenioch samt som

vidare lämnasfår uppgiftsekretessenhinder utlag. Utandenna en-av
polis-rnisstankeregister,1998:621föreskrivs i lagenvadligt omsom

behandling1999:90lagenoch1998:622datalagen person-avom
ibrottsutredningarimedverkanskattemyndighetersvid samtuppgifter

lagar.stöd i dessaharförordningar som
i sjut-gäller sekretessen högsthandlingallmänfråga uppgift iI om

år.tio

18§

intestycket gällerförstaenligt 17 §Sekretessen
inteförundersökningåtal skall väckas, besluthuruvidabeslut attom

förundersökning skall läggas ned,beslutinledasskall attsamt om
ord-eller föreläggandestrafföreläggandei ärendeuppgift avom

ningsbot,
polis-enligt § stycketomhändertagande 13 andrauppgift som avser

1984:387,lagen
skallbeslut huruvida talan

förverkande enligtväckas 36om
§ brottsbalken,ellerkap. 1 5a a

Strap"§ lagen 1960:41811 om
narko-varusmuggling, §för 6 a

ellertikastraflagen 196864
.69,§ skattebrottslagen 197118

särskild ekonomiskbeslut attom
skall inledasundersökning samt

sådan undersök-beslut attom
skall läggas nedning

förstaenligt §§första Sekretessen 17enligt 17Sekretessen
gälla,stycket upphörgälla,stycket upphör attatt om upp-om upp-
domstol medlämnas tilldomstol med giftengiften lämnas till

talanåtal elleranledningsåvida inteåtal,anledning omavav
sådant förverkande iskallför uppgiftensekretess som avses

såvida inte sek-första stycket16enligtdomstolengälla hos
gällaför uppgiften skalluppenbarligenuppgifteneller retess

16 ellerdomstolen enligtmålet hoselleribetydelsesaknar
saknarerhållits uppgiften uppenbarligeni handling harfinns som

målet finns iellerbetydelse isekre-från myndighet därannan
frånerhållitshandling harför uppgiften.gällertess som
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myndighet där sekretessannan
gäller för uppgiften.

14 kap.
2 §

Sekretess inte uppgift i fallhindrar i lämnasl §änatt annat som avses
uppgiftentill myndighet, behövs där förom

rättegång,förundersökning, ärende disciplinansvar ellerom
skiljande från anställning eller jämförbart rättsligt förfarande vidannat

någonmyndigheten rörande hans deltagande i verksamheten vidmot
den myndighet där uppgiften förekommer,

åtgärdomprövning beslut eller den myndighet uppgif-därav av
förekommer, ellerten

tillsyn revisioneller hos den myndighet där uppgiften före-över
kommer.

Sekretess hindrar inte Sekretess hindrar inteatt att
uppgift i muntligtlämnas eller uppgift lämnas i muntligt eller
skriftligt yttrande sakkunnig skriftligt yttrande sakkunnigav av
till domstol eller myndighet till domstol eller myndighetsom som
bedriver förundersökning i bedriver förundersökning i
brottmål. brottmål eller särskild ekonomisk

undersökning.
Sekretess hindrar inte uppgift enskilds adress, telefonnum-att om

och arbetsplats lämnas till myndighet, uppgiften behövs därmer en om
för delgivning enligt delgivningslagen 1970:428. Uppgift hos myn-
dighet bedriver televerksamhet enskilds telefonnummer fårsom om
dock, den enskilde hos myndigheten begärt abonnemanget skallattom
hållas hemligt uppgiftenoch omfattas sekretess enligt 9 kap.av
8 § tredje stycket, lämnas endast den myndighet begärut om som upp-
giften finner det kan den försöks delgivning håller sigatt antas att som
undan eller det finns synnerliga skäl.att annars

Sekretess hindrar inte Sekretess hindrar inteatt att
uppgift angår misstanke uppgift angår misstankesom om som om
brott lämnas åklagarrnyndig-till brott lämnas till åklagarmyndig-
het, polismyndighet eller het, polismyndighet ellerannan annan
myndighet har ingripa myndighet har ingripaattsom attsom

brottet, fängelse före-mot är brottet, fängelse före-mot ärom om
skrivet för brottet och detta kan skrivet för brottet och detta kan

föranleda påföljd föranledaantas än påföljdantasannan änannan
böter. böter. Sekretess hindrar inte

heller uppgift kanatt annan som
ha betydelse förantas sär-en
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undersökningskild ekonomisk
till åklagarmyndighetlämnas

eller polismyndighet.
enligt kap. 6 och 34 §§,sekretess 7 luppgift omfattasFör avsom -
9 kap. 8 § första15 § eller 4 eller 7första stycket, 9 eller8 8 §kap.
gäller föreskrivs iandra stycket vadeller 9 §eller stycketandra som

angårsåvitt misstanke brott för vilket intefjärde stycket endast ärom
två år. sekretessstraff fängelse i Dock hindrarföreskrivet lindrigare än

34 angår§ inte uppgift misstankeellerenligt kap. 47 att som om
någonbrottsbalken inte har fyllt6 kap.brott enligt 4 eller mot som

åklagarmyndighet eller polismyndighet.år tilllämnasarton
gäller uppgift omfattas sek-styckena inteTredje och fjärde som av

första stycket.enligt 9 kap. 9 §retess
och hindrar1 § och 4 § första tredje styckenaSekretess enligt 7 kap.

år fortgåendeinte fylltuppgift enskild, ellerinte artonatt som somom
narkotika flyktiga lösningsmedel,eller ellermissbrukar alkohol, när-

från sjukvårdenmyndighet inomstående denne hälso- ochtill lämnas
sådan myndighet, försocialtjänsten till det behövsoch attannan om

vård,få nödvändig behandling eller stöd.den enskilde skall Det-annat
ifråga lämnande uppgiftgäller gravid kvinna ellersamma om av om

närstående det behövs förtill nödvändig insats till skyddhenne, enom
för det väntade barnet.

januarii kraft den 1 2001.Denna lag träder
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tillFörslag12

1989:529utlänningslagenändring iLag om

skall6 § utlänningslagen 1989:52910 kap.föreskrivsHärigenom att
följande lydelse.ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

10 kap.

lämnats till Utbyte enligt 3 §har brott 2 1Ersättning av asom
förver-enligt 2 eller 5 § skall förklarasden har begått brottsom

kat,förklaras inte uppenbart§ eller 5 § skall det3 1 äroma
förverkad, oskäligt.det inte är uppen-om
bart oskäligt.

ellerTransportmedel Transportmedelanväntssom annan
§ egendomvid brott i 2 eller använtsasom avses som som

får eller hjälpmedel5 § förverkas vid brott iägarenom avsessom
någonbefälhavaren fåreller 2 § eller 5 § förverkasannan a om

förövati ställe eller befälhavaren ellerägarenägarenssom var
någongärningen tilleller medverkat i ägarensannan som var

denna behövs förövatoch förverkandet ställe gärningen eller
för förebygga brott eller det medverkat till denna förver-ochatt

finns särskilda skäl till kandet behövs för förebyggaattannars
fårdetta. Förverkande dock inte brott eller det finns sär-annars

ske uppenbart oskäligt. skildadet skäl till detta. Detsammaärom
gäller egendom avseddvaritsom

användas hjälpmedel vidatt som
brott §2 eller 5isom avses a

brottet har fidlbordats ellerom
kommit till stra/bart försök eller
strafbar förberedelse. Förver-

fårkande dock inte ske det ärom
uppenbart oskäligt.

Denna lag kraft den januariträder i l 2001.
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tillFörslag13

13421990:insiderlageniändringLag om

föl-skall ha1990:1342§ insiderlagen27föreskrivsHärigenom att
lydelse.jande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

27 §

§enligt 20Utbyte brottskall20 §enligtbrottVinning avav
förverkat, detförklarasinte skallförverkad, detförklaras omom

oskäligt.inteoskäligt. ärär

januari 2001.kraft den 1iDenna lag träder
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tillFörslag14

1991 1969i lagenändringLag : omom

dopningsmedelvissaförbud mot

1991:1969 vissaförbud5 § lagenföreskrivsHärigenom motatt om
lydelse.följandeskall hadopningsmedel

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

föremålföremål förför Medel varitvaritMedel somsom
enligtvärdet brott denna lag eller värdetlag ellerbrott enligt denna

sådant sådantdärav utbyte brottdärav vinning samtsamt av av
skall förklarasförverkat, förverkat, detbrott skall förklaras om
inte uppenbartuppenbart oskä- oskäligt. Det-det inte ärärom

sådantför gällergäller förlag förlag förligt. Detsamma samma
sådant värde, brott eller dess värde, förla-brott eller dess om om

mottagitsförlaget mottagits och och mottagandetmottagan- get
lag. brott enligtenligt denna denna lag.det brott utgörutgör

har EgendomEgendom haranvänts använtssomsom
brott enligt hjälpmedelhjälpmedel vid vid brott enligtsomsom

dennalag egendomens lag eller egendomensdenna eller vär- vär-
får fårförverkat, det de förklarasde förklaras förverkat, detom om
påkallat påkallattill förebyggande till förebyggandeär ärav av

brott eller särskilda skäl brott eller särskilda skälannars annars
föreligger. gäller föreligger.Detsamma Detsamma gäller

tagits egendom avseddegendom med vilken har varit attsom
användasbefattning brott enligt hjälpmedel vidutgörsom som
brott enligtdenna lag. denna lag, brottetom
har füllbordats eller kommit till
strafbart försök eller strafbar
förberedelse, egendom medsamt
vilken har tagits befattning som

sådant brott.utgör

kraftDenna lag träder i den januari 2001.l
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tillFörslag15

i lagen 1992:1685ändringLag omom
till halvledarprodukterför kretsmönsterskydd

1992:1685 skydd för krets-14 § lagenföreskrivsHärigenom att om
skall ha följande lydelse.halvledarproduktertillmönster

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

14 §

föremål i § vid12 hjälpmedelHar än använtsett annat avsessom som
sådan framställning exemplar kretsmönstret brottutgörav av som en-

föremålet värde förklaras förverkat,ligt får eller dess detdenna lag, om
finnsför förebygga brott eller det andra särskilda skälbehövs att om

föremåltill gäller har vid försök till brottdet. Detsamma använtssom
åtgärdparagraf omfattaseller för-i denna utgörsomsom avses av som

sådantberedelse brott.till
stycketFörsta gäller iäven

fråga föremål varitettom som
användas hjälp-avsett att som

medel vid brott där sägs,som om
brottet har fzllbordats eller
kommit till strafbart försök eller
strafbar förberedelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
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1000lotterilagen 1994:iändringLag om

följan-1990:1000 skall halotterilagen58 §föreskrivsHärigenom att
lydelse.de

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

58§

lagenligt dennaUtbyte brottvid brotttagitsInsatser emot avsom
detförverkat,skall förklarasutrustning,lagenligt denna samt om

oskäligt. Det-inte uppenbartegendom ärhandlingar och annan
hand-gäller utrustning,varitellervidhar använts sammasom

och egendomskall lingarsådantföremål brottför somett annan
varit före-vid ellerinte harförverkade, det använtsförklaras om

sådantmål brott. OmförOmoskäligt.uppenbart ettär enen
förverkas skallspelautomatskallförverkas ävenspelautomat även

innehåll förklaras förverkat,förverkat, dessinnehåll förklarasdess
inte uppenbart oskä-detuppenbart oskä- ärdet inte är omom

ligt.ligt.
gällerstycketFörsta iäven

fråga egendom varit av-om som
hjälpme-sedd användasatt som

vid brott därdel sägs, omsom
har jizllbordats.brottet

framgår brottsbalken,36 kap. 5 §vadFörverkande kan, utöver avsom
tillhandahållit förställetyrkesmässigt egendomen. Iske hos den som

förverkat.värde förklarasdessegendomen kan

januari 2001.i kraft den 1Denna lag träder
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tillFörslag17

1996:95 vissai lagenändringLag omom
sanktionerinternationella

internationella1996:95 vissa§ lagen12föreskrivsHärigenom att om
lydelse.följandeskall hasanktioner

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

Egendom har använtsEgendom har använts somsomsomsom
enligt 8 §hjälpmedel vid brottenligt 8§brotthjälpmedel vid
tilleller har kommittillkommithareller som genomgenomsom

sådant får för-brott förklarasfår för-sådant förklarasbrott ettett
för fö-verkad, detför fö- behövsverkad, det behövs attatt omom

brott detrebygga ellereller detbrottrebygga annarsannars
finns särskilda skäl. Detsammafinns särskilda skäl. Detsamma

nå- avseddvilken gäller egendommed varitgäller egendom som
enligtbefattning användas vid brott 8sådantagithar attgon

brottet har fixllbordats,enligt 8brott samtutgör omsom
någonegendom harmed vilken

tagit befattning sådantutgörsom
brott.

förklaraskan dess värde förverkat.för egendomenI stället

kraftträder i den l januari 2001.Denna lag
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till18 Förslag
ändring i lagen 1997:1024Lag omom

skattemyndigheters medverkan i brottsutred-

ningar

fråga lagen 1997:1024 skattemyndig-iHärigenom föreskrivs om om
brottsutredningariheters medverkan

lydelse,dels följande§ skall ha1att
paragraf,dels införas 2 följande lydelse.i skalllagenatt en ny a av

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1 §

verksamhet enligt denna lag enligtSkattemyndigheternas omfattar brott
1971:69,skattebrottslagen

19 första stycket 4 aktiebolagslagen 1975:1385,kap. l §
§ tredje stycket lagen 1967:531 pensionsut-11 tryggandeom av

fastelse m.m.,
folkbokföringslagen 1991:481 samt
11 kap. 5 § brottsbalken.

får medverka också frågaEn skattemyndighet vid undersökning i
i första åklagarenbrott stycket, finneränannat attom som anges om

det finns skäl för detta.särskilda
skattemyndighet fårEn även

medverka vid särskild ekonomisk
undersökning enligt 23 kap.a
rättegångsbalken.

2a§

Åklagare leder särskildsom
ekonomisk undersökning enligt

akap23 rättegångsbalken får
vid undersökningens verkstäl-
lande anlita biträde skatte-av
myndigheten.

Skattemyndigheten får inte
verkställa beslut tvångsme-om
del.

Denna lag träder i kraft den januari1 2001.
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till19 Förslag
ändring lageni 1998:112Lag om om ansvar

för elektroniska anslagstavlor

Härigenom föreskrivs §8 lagen 1998:112 för elektro-att om ansvar
niska anslagstavlor skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Datorer och andra hjälpmedel Datorer och andra hjälpmedel
har vid brott enligt haranvänts vid brott enligtanväntssom som

§ får7 denna lag förklaras för- §7 denna fårlag förklaras för-
åtgärdenverkade, behövs för åtgärdenverkade, behövs förom om

förebygga fortsatt brottslighet förebygga fortsatt brottslighetatt att
eller det finns särskilda eller det finns särskildaannars annars
skäl. fårFörverkande helt eller skäl. Detsamma gäller egendom
delvis underlåtas förverkan- avsedd användasvaritom attsom
det oskäligt. vid brottär enligt 7 brottetom

har jidlbordats. Förverkande får
helt eller delvis underlåtas om
förverkandet oskäligt.är

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
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Uppdraget och dess genomförandel

Inledning1 1
.

redovisar vi utredningsuppdragetsI detta kapitel allmänna inriktning,
uppläggningen vårtliksom arbete. Hit vissaden hörnärmare ävenav

områdengenerella ställningstaganden vi gjort. De där vi sedansom
ingåendegjort överväganden och lagt fram förslag till ändrademer

sedvanligtregler behandlas för sig under skilda avsnitt i de ef-sätt
terföljande kapitlen.

Direktiven1

ingårVårt led iuppdag statsmakternas strategi i kampenett motsom
organiseradekonomisk och brottslighet, särskilt narkoti-grovannan

kabrottsligheten. Enligt de ursprungliga direktiven skall vi undersöka
vissamöjligheterna efter utländska förebilder införa utvidgadatt en

form inriktad justförverkande angiven brottslighet. De di-av nyss
påbjuderrektiven det gällande förverkandetsöversynäven en av nu

vårtutformning. Mot slutet arbete erhöll vi tilläggsdirektiv,närmare av
konventionsåtagandenenligt vilka bakgrund skall behandlamot av

specialstraffrättsliga frågorbl.a. del möjligheterna till förver-samten
kande vid mutbrott eller bestickning i samband med internationella af-
färsförbindelser.

Vad gäller de ursprungliga direktiven har inte kunnat utläsa annat
effektivisering förverkandeinstitutetän i hög gradatt ansettsen av

framgårönskvärd. direktivenAv i denna del bl.a. effektiviseringatt en
möjligheterna förverka frånvinning den kvalificerade brottslig-attav

heten årunder huvudfrågomautvecklats till inom det in-senare en av
ternationella kriminalpolitiska samarbetet. ocksåUtvecklingen har vi-

hithörande brottslighet mycket vinster. Det lika-sat att gett stora anges
så i fråndirektiven det polis- åklagarhålloch framhållits deatt att nu-
varande reglerna förverkande vinning brott inte fungerar sär-om av av
skilt effektivt. Som exempel det fall där kriminelltnämnsett grovten
belastad har betydande ekonomiska tillgångar på godaperson som som



SOU 1999: 147genomförandedessUppdraget och66

intefrån brottslig verksamhetmisstänkas härröragrunder kan sommen
brott.vissavisst ellergår tillhärledaatt

huvuduppgift förvidare ärursprungsdirektiven attI att ossenanges
införtslångtgående förverkanderegleringarmån dei vadöverväga som

utgångspunkt skärpningarför deanvändasbörländeri vissa andra som
förverkandelagstiftningen.svenskafråga denibehövaskan omsom

förverkanderegleringar,åsyftar antaldirektiv härdessaVad är ett som
utfommingen,vad gäller denvarierar sinsemellan nämnare men som

förutsättningar för-vissa medgerde underhar det attattgemensamt,
från brottslighet denvinningverkande sker änäven som ve-annanav

för.fälls tillderbörande ansvar
den ökande internationaliseringbetonasnämnda direktivendeI som

brottslig-gäller den ekonomiskaår iakttas detkunnatunder närsenare
vår förverkande-regleringangelägetdetheten och gör att egen avsom

vårrestriktiv de finns ipåtagligt reglerfrågorna blirinte änmer som
alltså för allvarligfår bli fristad vissainteomvärld. Sverige typeren av

också Europarådetsi direktiven tillhänvisningbrottslighet. En görs
år liksom till det det inter-förverkandekonvention 1990, arbeteav

inom den s.k. Financial Actionbedrivs,nationella planet t.ex.som
Task Force.

sådantsjälva förverkandetVårt innefattar inte barauppdrag som
frånförloppet spaningsstadiet fram tillskall behandla helaviutan

den slutliga verkställigheten. Det sagdadomstolsprövningen och nu
säkerhetsåtgärdersådant hänger medmedför ävenatt sammansom

beaktas.skallm.m.
återgivnai korthet allmänna inriktningen i di-Förutom den tasnu

frågor.vissa speciella Det kan här räcka medrektiven även attupp
narkotikatillbehör, liksom försäljning förver-förverkandenämna avav

Även några aktualiserade frågor direk-JK harkad egendom. av genom
tiven tillöverlämnats oss.

direktiven hälerilagstiftningen.ursprungliga berör DettaDe även
vårt uppdrags anknytning till penning-skall bakgrund bl.a.mot avses

pågåttvårttid arbete har emellertid särskild lagstift-Under dentvätten.
delen varför direktiven härning tillkommit i den saknar aktua-numera

vårtlitet för vidkommande.
två frågortilläggsdirektiven förverkandekon-I Den rörtas upp. ena

ventionens möjligheter förverka vinning ikrav och hjälpmedelatt
dågällande medgerutsträckning och inte minst speci-större än rätt

område. fråganalstraffrättens andra vissaDen mutbrott i internatio-rör
nella sammanhang.

våraFör studier direktiv kan hänvisas till bilagoma l-2.närmare av
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Utredningsarbetetl

genomgång intern områdetb1.a. gällandeEfter sedvanlig rätt togav
förhållandevis tidigt stadium kontakt företrädaremed för olikaett

fåorganisationer för delmyndigheter och praktiska erfarenheter,att av
önskemål behövliga lagändringliksom kapitel 5 redovi-Iom m.m.om

kontakter. Följandeutfallet dessa kan docknärmaresas av samman-
fattningsvis redannämnas nu.

genomgående drag vad gäller erfarenheter frånEtt redovisade polis-
åklagarhålloch dagens förverkanderegler kanske inte utnyttja-attvar

utsträckningdes fullt i den möjlig. Flera förklaringar läm-ut som var
således någotnades. Det och stundomatt systemet tungrottangavs var

ansågsAllmäntganska resurskrävande. det i dagsläget vara mer ange-
skuldfråganläget få grundläggandeden ordentligt frå-utredd varföratt

någotförverkande lätt hamnade i skymundan. gällde gi-Dettagor om
sådana avsågvetvis inte uppenbara fall påträffad narkotika,mer som

frågansituationerbrottsverktyg I andra där gällde förverkandem.m.. av
tillgångar ansågsekonomiska emellertid de höga beviskraven detnär

gällde härleda viss egendom till visst brott förklaring tillatt attsom en
stundom underlät föra vidare. Frånsaken polishåll framfördesattman

åtskilliga önskemål frågai den praktiska hanteringen beslagta-om av
egendom, liksom förbättrade former för samarbete med andragen om

myndigheter.
RÅVid sammanträffandet företrädaremed för korn diskussionen

främst det internationella samarbetet. Sammanfattningsvisröra kun-att
de arbetsläget beskrivas tämligen framgångsrikochtungrott attsom
samverkan inte sällan förutsatte påöver gränserna samarbete detett
personella planet mellan företrädare för åkla-svenska och utländska
garrnyndigheter.

information erhållit frånDen den tidigare Ekobrottsberedningen
frånJu-dep, liksom den Ekobrottsmyndigheten, har i första handnya

gällt den nuvarande ordningens brister det gäller komma till-när att
gångar i tillräcklig omfattning i de fall medel goda grunder kan här-
ledas till brottslig verksamhet för den skull kunna knytas tillutan att
bestämda brott.

Vid flera tillfällen har kontakt tagits med Generaltullstyrelsen. Vid
de inledande kontakterna pågick särskilt utredningsarbete inom Fi-ett
nansdepartementet, sedermera resulterade i departementsprome-som
morian Ny smugglingslag Ds Fi 1998:53. Helt allmänt kan sägas att
företrädarna för Generaltullstyrelsen hyste förhoppningarstora om
ökad effektivitet nämnda utredningsförslag skulle komma attom ge-
nomföras.
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inspek-uppgivitFinansinspektionenförföreträdareEnligt vad var
stadiet,förberedandedetmedverkakunnafrämsttionens intresse att

Frånfattades.ingripandensärskildabeslutetsåledes tid innani god om
Penningtvättutredningenockså deterinradessidainspektionens avom

frysning.förslagetframförda om
samordnings-pekades olikakronofogdemyndighetshållFrån

få in-för myndigheternamöjligheterna attgällde dettaproblem. Bl.a.
villVibeslag hävdes.fattatpolismyndighetformation när re-ett avom

för Eko-frågor faller inomhithörandepåpeka fleradan här ramenatt
haftviarbetsområde, utredning närasekretessutredningens somen

med.kontakter
Advokatsarnfund, Före-SverigesförföreträdareträffatVi har även

Förening.KonkursförvaltarnasRevisorer ochAuktoriseradeningen
svårigheterna värderabl.a.diskussionen rörahearing korn attVid atten

särskilda problemdeliksomnarkotikabrott,vinningen vid som upp-
bekräftadesövrigtlandet. Iförtsegendommedi ochkommer utatt ur

något undanskymda roll.förverkandefrågomasredovisatsvad omovan
såålderlagreglemasinskjutasammanhangVi vill i detta att trots

iprövningförverkandefall kommit underantalbegränsathar ett ytterst
vårtsåledes yppig. Förinte särskiltRättsfallsfloraninstans. ärhögsta
och387735, NJA 19911977främst NJAvidkommande detär s.s.

båda nämnda fallenförstintresse. Devarit6121991NJA avsoms.
förverkatskall förklarasdet beloppberäkningfrågangäller somavom

redogörelse föröverlåtelse narkotika. Envinning vidvärde och avsom
kapiteli 7.rättsfall finnsdessa

kan härandra länderförhållandena i nämnasVad gäller att man
förverkandelagstift-långtgående förändringarhåll genomförtsina av

hartillämpningenden praktiskafå bildfylligareningen. För att aven
ochStorbritannien, Nederländernavår utredning besöktföreträdare för

kontakterharBaden-Württemberg. Härutöver näraTyskland delstaten
och Danmark.upprätthållits med Norge

vårtförberikandevarit högstkontakterna harutländskaDe eget ar-
ifrågavarande ländernas förverkan-för deEnbete. nämnaregemensam

Enkeltbrottsbekämpningen.delvisdelagstiftning är synannanen
fängelsestraffet förvunnit burskap,uppfattningendenuttryckt har att

ef-brottslighethär aktuellbetydelse i kampenvisso attär mot menav
omfatt-metoder används i vidaandra störrekräverfektiviteten ävenatt

ingår inarkotikahandlareförpassadfängelsetillning. En en orga-som
så svår detta intedäremot gällerintei regelnisationskedja ersätta,är att

förstärka brotts-förverkade medel. Förvidare större attutan summaen
satsningarna ekonomiskadärför kraftigt ökatbekämpningen har man

tillförverka egendomutvidgat möjligheternasåledessanktioner och att
någotgår till brott. Ifallknyta bestämtintemedeläven attatt somavse
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såvittbrottslighet hareller grövrenarkotikabrottslighet man,annanav
införtbevisbörda ochåklagarenspåförverkande, lättatfrågangäller om

tillåtkomstenvad gällerbrottslingenförförklaringsansvarform aven
tillgångar.ekonomiskadennes

i kapitelbeskrivs närmareutländskaDen rätten

ställningstagan-grundläggandeNågra1.4

den

iutgångspunkt varitförföregående harframgått det attSom ossenav
förverkande-till effektivareförslagutarbetadirektivenenlighet med
följandetill i huvudsakhar lettgjortiakttagelserregler. De mersom

bedömningar.grundläggandegenerella och
både interna ochvåra vad gälleriakttagelser,börja med harTill att

i direktivenfram till slutsatsen detförhållanden lettutländska att upp-
nås för gäl-inomeffektivitet inte kanmålet ökadställda nuramenom

ofrån-mått såledesnytänkandeförverkandelagstiftning. Ett ärlande av
också kon-vårt sökaarbete hardelkomligt. En centrerats attstor av

förverkande.kallad utvidgatförverkandeformstruera av ossaven ny -
situationervåra förslag i vissa angivnamedframtiden skallFör ettnoga

fråga påträffade tillgångar inteikunna skeförverkande även somom
modell redovisaseller vissa brott. Dennahärledas till visstkan nya mer

ingående 6.3.i avsnitt
ocksåförverkandemodell förför nuvarandeVi har dock attstannat

Även vårt in-huvudregel. i denna del har arbeteframtiden skall vara
effektivisering och vi har efter söka undan-påriktats ökad strävat att

svårigheterpraktiska regler kanoch dagensröja del oklarheter somen
till kapitel 7.upphovge

effektivitet enskildasmåste behoven ökadSjälvfallet vägas motav
fråga rättssäkerhet och hänsynstagande tilliberättigade krav per-om

så måttoavvägningar har varit vägledande iintegritet.sonlig Dessa att
förverkandemöj-försiktighet vi utarbetat deniakttavi valt näratt nya

till uttryck i huvudsak detkommit Förligheten. Detta har sätt.tre
området reglernas tillämpning till deför de begränsatsförsta har nya

ekonomisk organiserad brottslighet. endaformerna för och Detgrövre
från gäller narkotikabrottsligheten.sagda försiktighetsnormavsteget

föreslår åklagaren långtgående utred-skall hadet andraFör att ett
för förverkan-fråga förutsättningarna utvidgatningsansvar i att ettom

fråga. vår återhållsamhettredje inslag kani Somde skall komma ett ses
säkerhetsåt-få tillgripa straffprocessuellamöjligheternavad gäller att

gärder.



1999:147SOUgenomförandedessUppdraget och70

säkerhetsåtgärder vill vi erinravadanslutning tillI sagts omomsom
1997:36betänkande SOUPenningtvättutredningen i sitt presente-att

betänkandetDenna delåtgärd, nämligen frysning.sådanrade aven ny
Frysningsfrågan har klartlagstiftningsärendet.inte med i ett sam-togs

institut bör aktualiserasförverkandefrågoma varför detta närband med
fram. sammanhangetförslag vi lägger Itill deställning skall tas som nu

tillRPS nyligen har gjortframställningockså denvill vi nämna som
praktiska herre-den hanteringenochJustitiedepartementet rörsom av

fråga, ifall. behandlatsvissa Dennaegendom i ävenlös annatsom
tagitsintesammanhang, har upp av oss.

förhållande utformningeninverkat valet ochytterligareEtt som
förverkandesystemet hänför sigeffektiviseraolika förmetoder attav

utgått från tillytterligare budgetanslagVi hartill kostnadsaspekten. att
påräkna,åklagarväsendet i inte inom denpolis- knappastoch är att vart

våra utformats antagande devarför förslag undertiden,närmaste att
befintliga dockinom anslagsramar. Det bör under-skall kunna hanteras

bå-kunna utdelningökad satsning bör godstrykas att av resurser geen
från brottsbekämpningssynpunkt.de i ekonomiskt hänseende och

finns inte bara i BrB i antalRegler förverkande ävenutan stortom
område.författningar specialstraffrättens I flertalet dessa för-rörav

sådant produkter iverkandereglema redskap,som m.m. som avses re-
föreslår måste fåändringarspektive specialförfattning. De i BrBsom

område, åtminstonepå specialstraffrättensgenomslag vad gälleräven
vissa begreppsbestämningar.grundläggande I enlighet med den nyss

måstenämnda försiktighetsprincipen utvidgat förverkandeett ettges
frågatillämpningsområdebegränsat i brott utanför Skärpning-BrB.om

i idenna del bör första hand sikte ochnarkotika-, skatte-taarna
tullbrotten. tilläggsdirektiven måsteTill följd emellertid ytterligareav
ändringar för Sverige skall kunna leva till sina inter-övervägas att upp

åtaganden. Frågannationella gäller straffskalanhär brott där det i före-
kommande maximistraffet överskrider fängelse år.i ett

frågorVad härefter gäller rörande organisation, myndighets-t.ex.
förhållandensamverkan, internationella framlägger inga formliga

förslag vissaredovisar i stället allmänna överväganden. Förkla-utan
åtgärdatsringen områdenhärtill del dessa under tiden förär att en

vårt så frågornaarbete eller har behandlats inom för annat ut-ramen
redningsarbete. frågorVidare behandlas vissa eller mindresom mer

vårt ansvarsområdeomedelbart fortlöpande andra myndigheter.rör av
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2 Gällande rätt

I detta kapitel kortfattadlämnas redogörelse för främst BrB:s för-en
verkandebestärrunelser. anslutningI till olika frågeställningaratt tas

till behandling under kapitel i betänkandet kommerupp senare en mer
detaljerad redovisning månlämnas i den det relevans för denatt är av
behandlade frågan.

2.1 Allmänt förverkandeom

Termen förverkande används i lagtext i flera olika sammanhang och för
beteckna mycket olika rättsverkningar. Förverkande,att i den mening

här intresse, innebär någon,är oftast den begåttattsom av ettsom
brott, straffrättsligt förfarande berövas egendom ellerett tillrättgenom
egendom eller förpliktas betala visst belopp tillatt ett staten.

framgårAv l kap. 8 § BrB brott kan föranleda brottspåföljd,att ett
särskild rättsverkan skyldighet betala skadestånd. Somsamt att exem-
pel särskild rättsverkan i lagrummet förverkandenämns och före-
tagsbot. alltsåFörverkande ofta, inte alltid,är särskild rättsver-men en
kan brott. Till denna kategori räknas deläven andra reaktioner iav en
samband med brott, utvisning återkallelseeller körkort.t.ex. av

Bestämmelser förverkande såvälfinns i BrB i rad speci-om som en
alstraffrättsliga författningar. Viktiga specialstraffrättsliga bestämmel-

förverkande finns exempelvis i 6 § narkotikastrafflagenser om
l968:64 och i 10 och 12 §§ lagen 1960:418 straff förom va-
rusmuggling.

Lagregler förverkande på grund mångabrott i fallärsom avser av
utformade utgångspunktmed från tanken den egendomatt som avses
egentligen förverkad redan iär och med det förverkandegrundandeatt

begåsbrottet se 26 kap. l § och kap.27 l § RB. För för-t.ex. att ett
verkande skall kunna realiseras krävs det emellertid alltid förver-ett
kandebeslut.

Förverkande kan ske antingen sakförverkande, innebärgenom som
viss egendom förklaras förverkad, elleratt Värdeförverkande,genom

innebär förverkandeförklaringen i ställetatt värdet visssom avser av
egendom eller vissa förtjänsten Värdeförverkande stadgasannars
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ske, där-sakförverkande inte kanfallför detsubsidiärt,ibland t.ex.att
förverkande. Omåtkomlig förfråga inte längreegendomen i ärför att

värdeför-ochsakförverkandevälja mellankanfrittdomstolen däremot
alternativt.värdeförverkandetverkande, sägs vara

fakultativa för-obligatoriska ochockså skilja mellanbrukarMan g
iutfor-obligatorisk, denförverkanderegel är ärverkanderegler. Om en

bestämmelsenske de ialltid skallförverkandeså närmad sätt att
Är denfakultativ,för handen. regelnförutsättningarnaangivna är ger

ospecificeradetill andra, omstän-hänsynför ävenatt tautrymme mera
uttryckligen förutsätt-bestämmelsenidedigheter än anges somsom

något obli-inte i fallFörverkande enligt BrBförverkande. ärningar för
vilka för-bestämmelser enligtdäremotbalken finnsgatoriskt. Utanför

36 16 § BrB domstolarnaske. I kap.obligatoriskt skallverkande ges
underlåta förverkande i fall där förver-möjlighetgenerelldock atten

fa-oskäligt. Denna bestämmelseuppenbartkande skulle engervara
förverkanderegleringen.kultativ prägel hela

författningar,specialstraffrättsliga finns reglerdelliksom iI RB, en
tvångsmedel för verk-tillgripa säkerställamöjligheter att attsom ger

kommande förverkandebeslut. Imeddelat ellerställigheten ettav
finnskvarstad och i 27 kap. § och §regler l 1426 kap. § finnsl aom

för värde-Kvarstad kan användas säkerställaregler beslag. att ettom
frågadet sakför-kan användasförverkande medan beslag när är ettom iförundersök-beslut kvarstad kanverkande. I avvaktan 3rättens om

åklagaren i förvar.lös egendomningsledaren eller ta
ske förverkandeförkla-grund brott kanFörverkande genomav en

strafföreläggande eller föreläggandering domstol, avgenomav genom
ocksåspecialstraffrätten finns2 § RB. Inomordningsbot 48 kap. ex-

ordningåklagare besluta förverkande i seempel kanatt om annan
l958:205 förverkande alkoholhaltiga drycker§ lagen2t.ex. om av

narkotikastrafflagen förordningenoch 7 § andra stycket§7m.m.,
bestämmelser injektionssprutor och kanyler.1968:70 vissamed om

förverkandefråga åtaleti samband med för det för-När tasen upp
brottmålsreglerblir vanliga tillämpligaverkandegrundande brottet

förfarandet i fall vid1986:1009 vissahela förfarandet. I lagen om
fråga förverkandeförverkande finns bestämmelser hurom en omm.m.

frågan någontill allmänna skall hanteras, gälleregendom det närav
Huvudregeln sådan förverkande-inte tilltalad för brott. ärär attsom en

fråga efterallmän domstol särskild talan, vissa be-skall prövas av men
förfarande finns i frågaförenklat beslagtagenstämmelser om egen-om

något betydande värde.dom inte harsom
års1986 förfarandelagDet följa processuella säker-attanses av

hetsåtgärder användas för säkerställa verkställighetenkan ävenatt av
förverkandebeslut i det fallet talan förverkande skall förasattett om



Gällande 73rättSOU 1999:147

rättsfallet NJAför brottet.misstänkt Idennågon äränmot somannan
motsvarandeihänvisningenuttalatHDnämligenhar570 att1983 s.

in-åtal ficktill reglerna§ RPdå gällande 17ibestämmelser ansesom
26 kvar-i kap. RBbestämmelsernatillhänvisningnefatta även omen

skäligenbestämmelserna deni de sägs ärvadstad och om somatt som
hänfö-i dessa fall fickegendomdennesför ochmisstänkt brottet anses

anspråk för-föreliggaskäligen kanvilkensig till den, antasmotra
egendom.och dennesverkande

alltsååtal skall den officio, ävenhardomstolenNär attpröva ett ex
brottet,fråga förverkande i anledningyrkande, pröva omutan avomen

någon förverkandeför-Meddelas inteföreskrivet.särskiltinte ärannat
förverkandefrågan normalt inteåtalet, kanklaring settprövarrättennär

brottmålsdomenstilltalade. Attdentalan rätt-mottas senare nyupp
frågandetta omfattarspeciella fall,i alldeles sätt ävenskraft, utom

fast i 1990har slagits HD NJAbrottetgrundförverkande avavom
401.s.

förverkandereglerBrottsbalkens2.2

ii 36 Bestämmelsernaförverkande finns kap.bestämmelserBrB:s om
medanenbart vid brott enligt BrB,två paragrafema gällerinledandede

då frågadet brotttillämpligabestämmelserövriga även ärär motom
specialstraffrättslig bestämmelse.någon

förver-enligt skall förklarasutbyte brott BrBföreskrivsI 1 § att av
någongäller vad haruppenbart oskäligt. Detsammaintekat, det ärom

i samband med brott,ersättning för kostnadertagit ettemot omsom
enligtbrott BrB.mottagandet utgör

erhållitssåväl konkreta egendomhär denMed utbyte somsomavses
erhållnavärdet det elleruppskattadetill penningbeloppdet ett av enav

alltsåfönnögenhetsläge. Förverkande kanförändringabstrakt ettav
ivärdeförverkande. Finns egendomenelleralternativt ske sak-som

allmänhet och intebehåll förverkandeförklaringen i dennabör avse
Såväl värdeförverkande kan ske partiellt.värdet. sak- som

förverkasframhållas vad kan med stöd bestäm-Det bör att som av
utgår alltsåsjälva utbytet brottet. Lagtextenmelsen i § endastl är av

något förvärvfrån någon brott och dettahar förvärvat ett attatt genom
jfr. Medelba-ingår själva gämingen SOU 1960:28 35.led iett s.som

har till, tordeförtjänster besparingar, brottet upphovoch gettsomra
således med stöd dennainte kunna förverkas bestämmelse.av

förklarasUtgångspunkten det endast nettoutbytet skallärär att som
utgifter och omkostnader i princip skall drasförverkat. innebärDet att
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beräknar värdet vad skall förverkas 1968:79prop.närav man av som
60.s.
Många gånger svårt fastställakan det exakt det beloppattvara som

skall förklaras förverkat. Enligt vad departementschefen viduttalade
i sådanabestämmelsens tillkomst bör fall utbytet bestämmas till ett

skäligt 60.belopp a. s.prop.
årGenom 1986 1986/87:6,lagändring prop. bet. 1986/87:JuU7,en

rskr. 1986/87:43 avskaffades den tidigare gällande begränsningen att
månförverkande utesluteti den utbytet motsvarades skada förvar av

enskild. i paragrafensNumera andra stycke vid bedömningenattanges
oskäligtdet uppenbart förklara utbyte förverkat skall blandär attav om

andra omständigheter beaktas det finns anledning skade-anta attom
ståndsskyldighet i anledning åläggasbrottet kommer ellerattav annars
bli fullgjord.

fårEnligt 2 § egendom hjälpmedel vid brott enligtanväntssom som
BrB, eller frambragts sådant brott, förklaras förverkad,som genom om

påkallatdet till förebyggande brott ellerär särskilda skäl fö-av annars
religger sådanför rättsverkan. Detsamma gäller egendom använ-vars
dande brott enligt balken eller med vilkenutgör tagits befattningannars

Ävensådant brott. enligt 2 § kanutgör värdeförverkande iskesom
stället för sakförverkande.

I finns3 § regler förverkande i vissa fall brottsverktygom av m.m.
Enligt dessa får föremål,regler grund sin särskilda beskaf-som av
fenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig
användning, förklaras förverkade förverkandeäven inte kan skeom
enligt 2 föremålDetsamma gäller kan användas vidsom som vapen
brott liv och hälsa eller hjälpmedel vid brott innefattarmot som som
skada föremålenegendom, påträffatshar under omständigheterom

anledning befara de skulle komma till sådan användning.attsom gav
Naturligt kan bara sakförverkande komma frågai enligt 3nog

förverkandeFör enligt 3 § fordras det inte något brott har blivitatt
begånget. Sådant förverkande alltså inte någonär rättsverkan brott.av

I finns4 § särskild bestämmelse förverkande ekonomiskaen om av
fördelar uppkommit för näringsidkare till följd brottsom etten av som

begånget i utövning näringsverksamhet.är sådanaVärdet fördelarav av
kan enligt denna bestämmelse förklaras förverkat i andra falläven än

förverkande kan ske enligtnär 1 eller § någon2 eller bestäm-annan
melse.

Med näringsidkare här, liksom i lagspråk, varje fysiskavses annars
eller juridisk yrkesmässigt bedriver verksamhet ekono-person som av
misk art.

För bestämmelsen skall bli tillämplig måste brottet begångetatt vara
i näringsverksamheten. Brottet skall alltså framstå led i nä-ettsom
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ellerha förövats näringsidkarenskallDetringsverksamheten. enav
hosanställda eller uppdragstagareellerdenneställföreträdare för av

näringsidkaren.
förrnö-§ uppskattad skillnad ifördel i 4Med ekonomisk enavses

situation uppkommit brottetdenmellangenhetsställning som genom
detta be-rått, brottet inte hade Iskulle ha ägtoch den rum.omsom

haftnäringsidkarenkostnadsbesparingar,innefattas t.ex. somgrepp
straffsanktionerade föreskrifter liksomunderlåta fullföljaattattgenom

uppkommit i Enindirekt anledning brottet.förtjänster sättett avsom
finns orsakssam-förverkande dock det klartförutsättning för är att ett

fördel förverkas.och den ekonomiska skallbrottetband mellan som
framstå dominerande ochmåste den orsaken till förtjänstenBrottet som

så förtjänsten uteblivitmåste starkt hade brottetsambandet attvara om
stånd.tillinte hade kommit

förverkandebestämmelser,§ subsidiär till andraBestämmelsen i 4 är
såutbytesförverkande i den blirbl.a. bestämmelsen I sätt attom

mån dessa inte full-tillämplig och i den regler medförendast om en
alla fördelar uppkommitständig indragning brottet.av som genom

förverkandeförklaring.kan drabbas För-I 5 § vem som av enanges
eller har medverkat till brottet kangämingsmannenutom annan som

förverkande enligt denna bestämmelse ske hos

någonden i ställe gärningsmannen eller medverkande0 vars annan
arbetsgivare, fysiskkan eller juridiskt.ex. som varavar, en en per-

begåttmed anledning anställd brott,attson, av en
den har vinning brottet ellerberetts näringsidkaresom0 genom som

i 4avses
förvärvatden efter brottet egendomen bodelning ellersom0 genom

på eller gåvaeller den ef-ellergrund testamenteav arv genom som
förvärvat egendomen då haft vetskapbrottet ochsättter annat

eller skälig anledning till antagande egendomens samband medom
brottet.

framstårNär sakförverkande oskäligt eller onödigt ingripandeett som
åtgärdeller bedöms ändamålsenlig, kannär rättenen annan vara mer

åtgärdenligt 6 § i stället föreskriva till förebyggande missbrukav av
egendomen. Det kan sig förordnande förfalskatrörat.ex. att ettom om

påskriftkonstverk skall förses med visar någotdet inte äratten om
originalverk.

I 11 § bl.a. ivad lag eller författning föreskrivetär sär-attanges om
skild någonrättsverkan döms till straff ocksåskall gälla närattav an-

påföljd i 1 kap. 3 § BrB döms Bakgrunden tillnämns be-ut.nan som
stämmelsen utanför finnsdet BrB bestämmelserär formuleratsatt som
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så ådömande straff förutsättning för beslut förverkandeäratt enav om
rättsverkan.eller särskildannan

bestämmelserspecialstraffrätten förekommer det förver-Inom om
någonsärskild rättsverkan förutsätter fälls tillkande eller attsomannan

sådantanledning föreskrivs i 12 § förverkandeMed härav attansvar.
på-rättsverkan förutsätter någoneller särskild dömts tillattannan som

påföljdfår för ef-följd beslutas det aktuella brotteträtten ävenav om
terges.

situationen begåtts någonI 13 § behandlas den brott haratt ett av
år någoninte femton eller handlat påverkanfyllt undersom somav av

sådant fårstörning. fallallvarlig psykisk I besluta för-rättenetten om
månverkande eller särskild rättsverkan endast ioch den detannan om

kan skäligt till dömdes tillstånd,med hänsyn den psykiska gär-anses
ningens beskaffenhet omständigheterna ioch övrigt.

påföljdKan inte längre dömas grund den brottsliges dödut av
frågaeller i har preskriberats, fårgrund brottet enligt §14attav

egendom förklaras förverkad grund brottet eller föreskrift till före-
byggande missbruk meddelas endast målstämning i därom del-av om

år frångivits inom fem det brottet begicks. sådan fårEn talan väck-att
påkallatendast det allmän synpunkt.äras om ur

I 15 § beslut förverkande åtgärdeller till förebyggandeattanges om
månmissbruk förfaller i verkställighetden inte år frånskett inom tioav

det beslutet laga kraft.vann
Huvudregeln enligt första17 § stycket förverkad egendom till-är att

faller paragrafensI andra stycke finns regel till skydd förstaten. en
målsäganden i den situationen utbyte brott förklaras förverkatatt av

skadeståndsanspråkenligt 1 § och därefter framställs. Bestämmelsen
innebär sådani situation för ersättningen till denatt staten en svarar
skadelidande intill tillfallitvärdet vad på grund för-statenav som av
verkandet.
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Utländsk rätt3

Tyskland3.1

id73§ ochfinns i 73brottutbyteförverkandeRegler aavavom -
bestämmel-§ finnsStGB. I 73Strafgesetzbuchstrafflagen,tyskaden

utvid-§ gällermedan 73 dbrottstyrkt utbyteförverkande avavomser
in-StGBa§Vidare har i 43Verfal1"."Erweiterterförverkandegat
tillinnebär böter"Verrnögensstrafe",straffart,förts uppsomen ny

fönnögenhet.dömdesdenvärdet av
i denfinnsbrottutbyteförverkandeHuvudregeln nyssavavom

år 1953,infördesbestämmelse,dennaEnligtStGB.§nämnda 73 som
begåttsharbrottutbyte,förverkandeförordna ettskall rätten omavom

fått ekono-medverkande harnågonellergärningsmannenoch annan
mån måls-gälla i dendock inteskallDettabrottet.vinningmisk av

§ 173skadeståndsanspråk grundas brottet,äganden har ett som
frånhärrörvarje vinningskallFörverkandebeslutetStGB. somavse

alltså förkla-Även skallursprungliga utbytetdetavkastningbrottet.
någonellergärningsmannenhosFörutomStGB.§ 2förverkat, 73ras

denhosförverkande skekan äventill brottetmedverkatannan som
med känne-liksom hos denhandlatgärningsmannenvägnar somvars

373 §brott,utbyteegendom utgörförvärvatbrottetdom avsomom
StGB.och 4

för-värdefår i stället egendomensinte kan ske,sakförverkandeOm
Även lev-insparadei formutbyteStGB.73 a§klaras förverkat, av

paragraf,ibestämmelsen dennaenligtförverkaskannadsornkostnader
får b § StGB.uppskattas, 73utbytetår Värdet1961.infördes avsom

tilltaladeskulle drabba denunderlåtas bl.a. detkanFörverkande om
§ StGB.haft ringa värde, 73endastutbytethårtalltför eller ett com

åklagaren fullkrävsenligt 73 § StGBförverkandeFör presteraratt
begåttbegåtts, den,gärningbrottsligbevisning för attatt vem somen

fått Paragrafen gällervinningen.vinning ochgämingen gett vem som
vid alla brott.

ochförverkandereglerna i 73grund förtillliggerprincipDen som
något brottet.tjänainte skallgärningsmannenStGB73 §§ är atta

§§,enligt 73 och 73nettoprincip vid förverkandegälldeTidigare aen
Iberäkning brottsutbytet.problem vidansågs medföravilket sam-av
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band med införandet reglerna utvidgat förverkande ochav om
år"Vermögensstrafe" d och 43 StGB 199273 övergick där-a man

för till för beräkningbruttoprincip utbyte enligt 73 och 73 §§.en av a
gärningsman exempelvis narkotikaHar köpt för 20 000 DEM ochen

sålt sålundaden för skall50 000 DEM, 50 000 DEM förklaras förver-
någotkade; för kostnad fåttavdrag den gärningsmannen vidkännassom

alltsåvid anskaffandet narkotikan skall inte göras.av
Reglerna utvidgat förverkande och "Vermögensstrafe" d och73om

43 §§ riktadeStGB den organiserade brottsligheten.är De ärmota
tillämpliga endast vid vissa brott och endast begåsdessanär gängav

ingåreller i organiserad eller systematiskt bedriven brottsligannars en
begåsverksamhet eller yrkesmässigt.de Huruvida bestämmelsernanär

i 73 d och 43 §§ StGB tillämpliga, i de enskildaär straffbe-a anges
bådastämmelsema. De instituten kan tillämpas vid i stort sett samma

brottstyper, bl.a. vid narkotikabrott, penningförfalskning, penningtvätt
och stöld.

För tillämpning 43 § StGB krävs, vad förkrävs till-utöverav a som
lämpning 73 d § StGB, dömer den tilltalade till tvårättenatt änav mer
års fängelse.

Bestämmelsen "Vermögenstrafe" i 43 § StGB subsidiär tillärom a
bestämmelserna i 73 d § StGB utvidgat förverkande. Och denna be-om
stämmelse i sin subsidiär till bestämmelsernaär i 73 och 73 §§tur a
StGB förverkande styrkt utbyte brott.om av av

Enligt 73 d § StGB skall besluta förverkanderätten egendomom av
tillhör gärningsmannen eller medverkande, be-som en annan om en

stämmelse hänvisar till denna regel har och omständig-överträttssom
heterna berättigar till antagandet erhållitsegendomen för frånelleratt
brott " die Umstände die Annahme rechtfertigen, diesedasswenn
Gegenstände für rechtswidrige Taten oder ihnen erlangt wordenaus
sind". förverkandeFör krävs inte den tilltalade döms för denatt gär-

frånning vilken egendomen härrör och det inte heller nödvändigtär att
det möjligt vilken konkretär gärning det gäller. Det till-att ärange
räckligt omständigheterna vid handen tillgångarna härrör frånatt attger

Äveneller straffbar aktivitet. enligt denna bestämmelseen ärannan
subsidiärt värdeförverkande möjligt.

Högsta domstolen i Tyskland Bundesgerichtshof, BGH har i ett
beslut rörande tillämpningen 73 d § StGB uttalat måsterättenattav va-

fullständigt övertygad egendomen härrör från brott förattra om att re-
geln skall kunna tillämpas BGH beslut 22 november 1994 48. En-nr
ligt vad inhämtat praxis inte helt entydig, såär mycket klartärmen

beviskravet ställts högre vad lagtextenatt än vid handen.ger
Som "Vermögensstrafe"nämnts 43är a§ StGB straffarten ny

riktad organiserad brottslighet. Regeln i 43 § StGBmot säger näratta
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tillfår tilläggregeltill denna rätten,refererarstraffstadgande somett
lag-två år, beslutafängelsestraff än attellerlivstidsstraff ett merett

uppgå tillhögst kanbetalaskallöverträdaren pengar somsummaen
medräknasskall inteförverkasUtbytetillgångar.hansvärdet somav

värde.tillgångamasuppskattningenvid av
förtvå års fängelsebetydligt än attdompraxis krävsI meren

fängelsetillfråga. dömerOmiskall komma"Vermögensstrafe" man
proportionstå ireaktionernamåste"Vennögensstrafe"och avsumman

vin-vidtillämpasendast kana§uttalat 43harBGHtill brottet. att
skallStGBa§tillämpning 43Vidkriminalitet.ningsmotiverad av

avtjä-två år, skallhögstfängelsestrafffastställadomstolen ett somom
förpliktasdömdedenbelopp utgedet somsomomnas

finnsbestämmelseNågon motsvarandebetalas."Vermögensstrafe" inte
förverkande.gällerinte detnär

beslutverkställighetsäkerställandegällerdärefterVad omavav
till-Vidföljande reglerkanbrott nämnas.utbyteförverkande avav

i denb och 111kan enligt 111StGBd §§och 7373lämpning cav
Ombeslag ske.Strafprocessordnung, StPOstraffprocesslagentyska

förvarsta-i förvar. Videgendompolisendröjsmål kanfara idet taär
då längrei inteförvärv godavyttringsförbud och ärgande inträder tro

åklagaren beslutaoch§ kan73tillämpningVid rättenmöjligt. omaav
fattasBeslut beslag kanStPO.d § §och lllb 2beslag 111 om

inletts.förundersökningen hardenredan innanstadium, öppnatidigtett
kan"Vermögensstrafe" i § StGB43regelntillämpningVid aomav

någoträttegången StPO,lll o§säkerhetsåtgärder förevidtas som
vidare,Enligt § StPO kan111böter.vid andrainte möjligtär typer pav

misstänkte intedenTyskland, förordnasverkan för helamed attom
får egendom.förfoga sinlängre över

frågor projektgruppkanorganisatoriska nämnasBeträffande att en
inom1997förverkande startades underfrågor rörandearbetar medsom

Landeskriminalamt Ba-Baden-Württembergförpolismyndigheten
Verrnögensab-ProjektgruppeGruppen,i Stuttgart.den-Württemberg

rådgiv-med utbildning,och arbetar10bestårschöpfung, personerav
följerförverkandefrågor. Dendet gällerfaktainsamlingning och när

ekonomiskaunderstöder polisen vidochmål förverkandealla un-om
60utbildatvårt i februari 1998vid besökhadedersökningar. Gruppen

delstater.i andrasedermeraprojekt harLiknande ävenpoliser. startats
upplysningarfebruari 1998 bl.a. följandelämnade iProjektgruppen

reglernaErfarenheternaförverkandereglema.tillämpningen avavom
deStGBi 73 och 73 §§utbyte ärstyrkt ärförverkande attaavom

reglernakonsekvent. Deanvändseffektiva de ut-mycket omnyareom
etablera-inte tillräckligt"Vermögensstrafe"och ärförverkandevidgat

tilläm-§ StGB hittills endasthar 73 dBaden-WürttembergIde ännu.
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fallinte 25-30troligendetTyskland änhela äri fall. I permerpats tre
i dettakan ha betydelsefaktorEntillämpas.år 73 d §där sam-som

dennarkotikamål ofta träffar avtal medåklagaren imanhang är att
anspråkavstår från be-misstänkteden göramisstänkte attattom

sådana förverkandetillgångar. fall blirIandraellerslagtagna pengar
itillämpatsåren 43 a§ StGB intehardeUnderinte aktuellt. senaste

Baden-Württemberg.något fall i
utvid-också fall regelnför de därredogjordeProjektgruppen tre om

tillämpats i Baden-hittills hadedr§ StGBi 73förverkandegat
Vid hus-sammanfattas enligt följande.fall kanDessaWürttemberg.

brott fann polisenmisstankeanledning störremedrannsakan av om
hade redovisade legalainte andrakontanter hos personer somsummor

under oordna-från allmänna. Personerna levdedetbidraginkomster än
polisen. gjorde gällandetidigare kända Deförhållanden ochde avvar

från affärsverk-släktingar eller de härrördetillhörde attatt pengarna
godtogs intepreciserades. Invändningamasamhet inte närmaresom

förverkades.medlenutan
fokuserar denvidareProjektgruppen att merauppgav man nu

gjorde tidigare. kontrollerarManekonomiska sidan brottet änav man
inkomst har.regelmässigt hur legal gärningsmannenstort.ex. numera

förhållandengämingsmannens ekonomiska kan,undersökningEn av
åklagareninitierasbrottmål anhängiggjorts, inte endastnär utanett av

ekonomiska undersökningen vanliga för-och denDenäven rätten.av
parallellt.undersökningen löper

utvidgat för-framförts viss kritik regelnI doktrinen har det mot om
gjorts gällande stridad StGB. har regeln skulleverkande i 73 § Det att

oskyldighetspresumtion förbudetEuropakonventionens och motmot
bevisning själv.misstänkt bidra till honomtvinga att motmot att en

från rörandefinns dock inget avgörande EuropadomstolenDet ännu
d StGB.73 §

utgångspunkterockså från konstitutionella gjorts invänd-harDet
"Vermögensstrafe". Kritikernaningar "Vermögens-attmot menar

böter konfiskation. BGH dock uttalatstrafe" i realiteten inte harär utan
innebär konfiskation, betraktar det"Vermögensstrafe" inteatt om man

ådömda fångelsestraffet "Vennögensstrafe" enhet.och som en

Nederländerna3.2

nederländska strafflagen ochReglerna förverkande i den ändradesom
från 1993 ieffektiviserades med verkan del den s.k.mars som sque-en

them-lagstiftningen.them- eller stripeze
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vinstentill brottskyldigbefunnits avdenberövasyfteI att som
be-åklagarens begäran,36artikelenligtdomstolenkanbrottet e

tillvissbetala staten.vederbörande pengarordra summaatt en
sådana brottvidförverkandebehandlasstrafflageni36 2artikelI e

betecknasstrafflagenöversättningen somengelskadeni avsom
riktasförverkande kan motbeslutdär enDet"offences". sägs att ett om

vinningfåttharochbrotttillskyldigbefunnits avett somperson som
kanbrottelleroffences""similarbrottliknande sombrottet, avdet av

bevisningtillräckligfinnsdetkategorin,femteböter omavge
begått brotten.hanförevidence""sufficient att

femteböterkanallvarligare brottgäller36 3Artikel avgesome
finefifthwhichofoffence category"indictable accountkategorin aon

frånskeförverkanderegeln kanEnligtimposed". personbe enmay
undersök-ekonomisksådant brott,tillskyldigbefunnits ett enomsom

till denmedoch det hänsynutförtsinvestigation" har"financialning
svårhetbrottandra"likely"sannoliktundersökningen attär sammaav

vinning.olagligerhållittill hanlettoffences"indictable"other att en
vadlägreevidence","sufñcient änär36artikeliBeviskravet e

artikelibeviskravetbrottmålsdom. Ochfällandeförkrävs ensom
åklaga-alltsåinnebärBestämmelsernalägre. att"likely",36 änäre

gäller.vadförhållande tillilättasbevisbörda annarssomrens
och 336i artikel 2 ärförverkandereglema attmellanskillnadEn e

itill de faktakan knytasutbytet presenterasfordrasenligt 2 somatt
"theförundersökningensummons" eller"thegämingsbeskrivningen

sistnämndaEnligtuppställs iintesådant kravnågotmedandossier",
ochutförtsundersökning harekonomisktillräckligtdetlagrum attär en

förklaras,kantillfredsställandeinteskillnad,visardennaatt somen
faktisktvad hanförvärv och äger.lagligatilltaladesmellan den

denbakgrundutformning börFörverkandereglemas mot ne-avses
facts"begreppen "provenförekommerHärstraffprocessen.derländska

iomständigheterfacts""Proven ärfacts". tasoch "similar uppsom
"Similarochsummons""the rätten.prövasgämingsbeskrivningen av

gämingsbeskrivningeniinteomständigheter onmämnsfacts" är som
förundersök-dossier" ungefäri "theförekommerdäremotsommen

föremål förföljaktligen inte pröv-rättensblir"Similar facts"ningen.
dettaomständighetermedgeväljadockkantilltaladening. Den att av

de kanstraffmätningen ochviddomstolen dessabeaktarså fallslag. I
tilltaladePå denrättegång. detta kanföremål för sättdärefter bliinte ny

framgårdeför flera brott gär-fårättegång straff äni utmätt avsomen
skuldfråganbehöversamtidigtningsbeskrivningen prövarättensom

åtalet.uttryckligen omfattasgärningarbeträffande deendast avsom
för rättsväsendet.arbetsbesparandeordningDenna anses
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i Nederländerna inte innebära36 3artikelRegeln i om-anses ene
åklagaren fådels denankommerdeteftersomvänd bevisbörda att

för tillämp-grund regelnskanfälld för brott,tilltalade utgöraett som
fått andra brottlagöverträdaren utbytesannoliktning, dels göra att av

åklagaren med dettahar lyckatssvårhetsgrad. Först närsammaav
undgå skillnadförverkande, förklara denmåste förlagöverträdaren, att

påvisat förmögenhetsin-undersökningen mellanden ekonomiskasom
tillgängliga uppgifter kunnat förvärvaenligtnehavet vad hanoch

lagligt sätt.
undersökning särskild undersökning med syfteekonomiskEn är en

den misstänktes vinning brott ochomfattningenutröna attatt av av
sådan undersökningvinningen. Undermöjliggöra förverkande av en

åklagare befogenheter vanlig förun-vidare underhar polis och än en
dersökning.

36 i strafflagen kan besluta förverkandeEnligt artikel 4 rättene om
mindre den uppskattade vinningen. skallbelopp Rättenär änettav som

förverkande hänsyn till tidigare beslut förverkandevid beslut taom om
artikel 36 strafflagen. förver-hos den tilltalade 7 I anknytning tille

fastställer fängelsestraffkandebeslutet skall avtjänasrätten ett som om
förverkandebeloppet inte betalas artikel 24 strafflagen.

straffprocesslagen finnsI den nederländska bestämmelse atten om
åklagaren, fram till dess ekonomisk undersökning avslutad,äratt en

ingåkan avtal med den misstänkte denne skall betala denattom upp-
sådantdelvis.skattade vinningen helt eller Om träffas, vilketavtalett

förverkandefråganvanligt praktiken,i avslutad 511.art.är är
möjligt egendom i beslag förDet säkra kommande för-är att ta att

seizure",verkande "provisional artikel 94 i2 straffprocesslagen.a
ocksåDet möjligt sälja beslagtagen egendom innan förverkan-är att ett

debeslut har meddelats. iNär egendom beslag för förver-säkratas att
ifrånkande kan den tilltaladeegendomen och omhändertastas av myn-

digheterna. detta hänseende föreligger skillnad förhållandeI i tillen
tvångsmedelvad gäller beträffande motsvarande inom civilrätten.som

frågorVad gäller organisatoriska kan särskildnämnas att en myn-
årdighet inrättades för stimulera1994 frekvent och riktig till-att en

lämpning reglerna förverkandede utbyte brott. Myn-av nya om av av
digheten Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie, vanli--

förkortat B.0.0.M. lokaliserad till Leeuwarden. Myndighetensärgen -
uppgift riksåklagarensför den nederländska räkning hjälp ochär att ge

praxisfrågori beträffandestöd förverkande, tillhandahålla utbild-att
ning informationoch sprida rörande förverkandereglema, erbjudaatt
hjälp åklagareoch stöd till driver förverkandefrågor och hjälpaattsom
till med verkställighet förverkandebeslut.av
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iförverkandetalansjälvainteutförB.0.0.M.vidPersonalen om
målet. ankommerDetiåklagarenhjälp tillerbjuderrättegångar utan

beslagtagenförsäljningbeslutfatta egen-också B.0.0.M. avatt om
för-möjlighetennämndatidigareutnyttjar den attdärde fallidom man

förverkandefrågan.beslut iavvaktaegendomensälja attutan
306 yrkanden1upplystB.0.0.M.hartillämpning attreglemasOm
halvåret 1997förstaår 1996. Underunderframställdesförverkandeom

årutgångenvidförverkande ochmål447domstolarna avhandlade om
NLGmiljoner40sammanlagtförverkandebeslut1996 hade avom

narkotikabrott.avsågmålenhälftenMermeddelats. än av
in-strafflagen36 iartikelförverkande ireglernadeNär eomnya

någonföremål för nämn-inteB.0.0.M.,enligtde,år 1993 blevfördes
inteNederländernaidomstolenhögstaharArtikelnkritik.värd an-av

6 Europakonven-artikel iioskyldighetspresumtionenstrida motsetts
tionen.

behäftadereglernagällandedekanSlutligen nämnas att ansesnu
från harB.0.0.M.med deltagarearbetsgrupp ut-brister. Envissamed

pekar arbetsgruppenBl.a.föreligger. attvilka problem av-rett som
någon defi-inte finnsdetochmedgesbrottetförför kostnaderdrag att
vilka kost-några reglerhelleroch inteutbytevadnition är omsomav

Dettautbytet.får vid beräkningdrasfår respektive intenader avavsom
blirförverkande oftarättegångar angåendeitill detuppgesleda om-att

för-framförtsutbytet. Det harberäkningendiskussionerfattande avom
angivandemedutbytedefinition begreppetinförandeslag avav enom

få räknasskallkostnadervilka av.somav
oftatilltaladedesammanhangi dettavidareproblemSom attnämns

försvårar beslag,vilketjuridiskaiegendomsinhar placerat personer,
lägre belopptillförverkandebeloppet änfastställadomstolen kan ettatt

tilltalade intedenbeaktakanuppgått till, domarenutbytetvad attatt
åklagare do-förmå ochsvårt alladetnågra tillgångar och ärhar attatt

framhåller ock-förverkande. Manreglernadetillämpaatt omnyamare
fråga reglernai hurolika domareskillnad mellanså det är storatt om

tillämpas.

och WalesEngland3.3

två oli-"confiscation" ske enligtkanvinning brottFörverkande av av
frånfråga narkoti-vinningdetberoendeka regelsystem är omom

sådana brott, elleravseende utbytepenningtvättinklusivekabrott, av
vinningförverkandefrån brott. Reglernavinning andra typer om avav

narkotika-i engelska lagenfrån finns i 37 kap. dennarkotikabrott om
år för-1994. ReglernaTraffickinghandel, Act,Drug antogs omsom
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ifinnskriminalitet narkotikabrottfrån änvinningverkande annanav
från 1988. Des-Criminal Justicestrafflagen, Actengelskai dendel VI

of 1995.Proceeds Crime Actregler skärptes senast genomsa
kanTrafficking 1994enligt Actvinning DrugFörverkande en-av

beträf-enligt den lagen ochfälls för brottfrånskedast personer som
sådanthaftsannolikt de har vinningdetfinnerfande vilka rätten att av
förver-8. kan beslutaoch Rättensection 2 lChapter 37brott, om

officio, section 2 låklagaren eller Chapter 37påkande talan exav
5.och

vidtilltalade har haft vinning ochdenbedömningenVid upp-av om
omfattning skall domstolen enligt Chaptervinningensskattningen av

presumtion-Trafficking 1994 använda vissaActsection 2 Drug37 4
tillgångaralla lagöverträdareninnebärPresumtionema ägtatt somer.

tillgångarbrottmålsdomen alla han mottagit under deliksomefter se-
åren förverkandeförfarandet inleddes skallinnan utgöranaste ansessex

begångna och utgifternarkotikabrott honom alla hanvinning attavav
frånskall bestridda med vinning narkoti-haft tidunder denna anses

begångna 37 section Traffickinghonom, Chapter 4 3 Drugkabrott av
1994.Act

tillämpning dessa presumtionsreglerVärdet den med beräkna-avav
tillgångarvinningen jämförs därefter med värdet dede lag-av som

Utgångspunktenfaktiskt beloppöverträdaren äger. är att ett motsvaran-
båda förverkas.de det värden skall Förverkande skalllägsta dessaav

visaremellertid inte ske lagöverträdaren presumtionema fel-ärattom
tillgångarna frånaktiga, dvs. inte kommer narkotikabrott, elleratt om

tillämpning presumtionemafinner skulle innebärarätten att storen av
risk för oriktigt beslut i detmateriellt aktuella fallet, Chapter 37ett
section Trafficking 1994.4 4 Drug Act

åklagaren.bevislättnadsreglerPresumtionsreglema för Beviskra-är
frågan begåttdet gäller den tilltalade brottnär görvet ettom som pre-
tillämpliga emellertid åliggersumtionsreglema har inte lättats. Det

åklagarenalltjämt styrka bortom rimligt tvivel den tilltalade be-att att
gått i fråga. bestämmelsen ibrottet Av Chapter 37 section 2 8 Drug
Trafficking 1994 följer beviskravet för brytandeAct presumtio-att av

tvistemål,idetsamma gäller dvs. sannoliktövervägandeärnema som
of "Confiscation"balance probabilities"; 19 i and Money Laun-s.se

dering: Law and Practice. Guide for EnforcementA Authorities", Ho-
Office, Organised and International Crime Directorate, 1997, Lon-me

don, The Stationery Office.
Som det endast det lägsta värdet den uppskat-nämnts ärovan av av

tillgångartade vinningen och värdet de den faktisktdömde ägerav som
skall förverkas. Beräkningarna under den särskilda undersökninggörs

föregår förverkanderättegången. sådanUnder undersökning harsom en
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förundersökning,vanligunder t.ex.befogenheter änpolisen större en
editionsfö-fåochtill lokalerfå tillträde attmöjligheternavad gäller att

utfärdat.reläggande
bedömningen görs,där deni fallendastförverkandepraxis yrkasI

GBP.25 000minstförverkandekan emotse avatt man
medförenadeanspråk, fordringarvissaregler t.ex.finnsDet attom

"preferentialförverkandeframförföreträdeharfastighet,ipanträtt
debts".

avtjä-skallfängelsestrafffastställsförverkandebeslutalla ettI som
default".for"imprisonmentinte betalasförverkandebeloppetnas om

någongällandemål förverkande göri atttilltaladeOm den ett om
skyd-måste förförverkad, han,yrkasegendom attdenäger somannan

sannoliktövervägandedettaförverkande,från görada egendomen
probability".ofbalancetheby"satisfy Courtthe

narkoti-andra brottvinning änförverkandeReglerna avavom
AA72section1988 främstJusitice ActCriminaldel VIkabrott i av

huvudsak1995 iof CrimeProceeds Actefter ändringarnahar genom
Trafficking Actiförverkande Druginnehåll reglerna omi somsamma

måste enligt DrugSådock.föreligger rättenskillnader1994. Vissa t.ex.l
presumtions-nämndade tidigarealltid tillämpa1994Trafñcking Act

till-kanCrime 1995Proceeds of Acttheenligtmedanl reglerna rätten

i tvåminstförtilltaladeden dömsendastpresumtionsreglemalämpa om
då Crime Actof1995 Proceedsnovemberlbegångna efter denbrott,

förverkande-kvarstårTrafficking 1994ActEnligt Drugi kraft.träddel
: betal-bristandefängelsestraff grundavtjänatefterskulden även av

skuldenavskrivas däremot1995Crimeof ActProceedsEnligtning.l
sådant avtjänats.straff harsedan ett

säkrasförverkande kanbeslutVerkställigheten kommandeett omav
all densådant omfattarbeslagorder". Ett"restraintbeslaggenom

Föri får förfoga den.intehaninnebär överochegendomtilltalades att
bifallas,skallförverkandesyfte säkraibeslagansökan attatt omen

denför"probable cause"sannolika skälföreligger attkrävs detatt
j fåttharhan därigenoml ochbegått visst brott ut-tilltalade har ettattett

påståendeopreciseratåklagarentillräckligt görDet intebyte. ettär att
realiser-harden tilltaladeVidare krävsactivity"."criminal attt.ex.om

också meddelasbeslagsbeslut kanEttförverkas.kanbar egendom som
sådant fall underrättasi utlandet. Iegendomtilltalade harden ettom

tillgodohavandetilltalade hardenbank därutländskaden ett omt.ex.
verk-förverkande harbeslutetdessgäller tillBeslagetbeslutet. att om

förver-beslaget och driverregistrerarCourtMagistratesställts. Thel
kandebeloppet.

också Court kanThe Highsammanhang kandetta nämnas utseI att
recei-egendom "aförvalta den tilltaladesuppgiftmed attpersonen
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förver", driva affärsverksamhet vidare eller tillt.ex. att atten se egen-
Sådomens sker i målen.värde bevaras. de Förvaltaren ocksåstörre kan

sälja egendomen.
frågorNär det gäller organisatoriska kan det inomnämnas theatt

Crown Service finnsProsecution särskild avdelning arbetaren som
förverkandefrågor.med Avdelningen kallas Central Confiscation

Branch CCB och finns i London. CCB erbjuder hjälp rådoch till
åklagare frågori förverkande tillhandahåller utbildning ochsamtom
ombesörjer faktainsamling det gäller förverkandefrågor.när

Från CCB har inhämtats måltusentals förverkande behandlasatt om
domstolarna varje år. årUnder 1996 handlade CCB 450 fall,av varav

60 avsåg narkotikabrott.procent
Enligt frånuppgift CCB fungerar de reglerna förverkandenya om

väl. ocksåDe allmänt Någonaccepterade. nämnvärd kritikuppges vara
den regleringen framfördes enligt CCB inte hellermot sig inya vare

parlamentet eller i den allmänna debatten i samband med reformen.
Europadomstolen har mål rörande förverkandereglemaprövat iett

den tidigare gällande TraffickingDrug Offences 1986Act Welch mot
Storbritannien, 1/1994/448/527. Målet gällde frågan retroaktivom
strafflag, ocksåintressant detär gäller reglemasnär materiella in-men
nehåll. Domstolen fann tillämpning reglerna grundatt en ettav av
brott begåttshade innan lagen trädde i kraft stred förbudetsom mot

retroaktiv strafflag i artikel 7 i Europakonventionen.mot Domstolen
framhöll ocksåemellertid domslutet endast avsåg den retroaktivaatt
tillämpningen inte någotoch i hänseende innebar ifrågasättandeett av
de möjligheter till förverkande anförtrotts domstolarna ledettsom som
i kampen narkotikabrotten.mot

3.4 nordiskaDe länderna

Även vårai nordiska grannländer fråganhar förverkandereglemasom
utformning uppmärksammats under tid. såvälI Danmarksenare som
Norge har reformer genomförts och i Finland regleringen förär närva-
rande föremål för I det följandeöversyn. lämnas redogörelse fören en
de norska och danska reglerna.nya

3.4. 1 Norge

I årapril i stortinget förslag till ändringantog reglerna för-ett av om
verkande utbyte brott Ot.prp. 8 1998-99, Innst. O. 50av av nr. nr.
l998-99, Besl. O. 59 1998-99. Förslaget bygger Inndrag-nr.
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inndragning1996:21 effektivNOU Merbetänkandeningsutvalgets av
trädde i kraft den 1 juli 1999.bestämmelsernavinning. De nya

i 34 §förverkande utbyte finnsbestämmelsenallmännaDen avom
följande lydelse:lagändringen harefterstraffeloven, som

inndras. kan likevel reduse-handling skal AnsvaretstraffbarUtbytte enav
uri-inndragning vil klartgradi denfalle borteller retten at vaeremenerres

ikke straffes fordiselv lovovertrederen kanforetasInndragningmelig. om
eller 46 eller ikke utviste skyld.utilregnelig §§ 44han var

også istedenfor utbytte,formuesgodeutbytteSom trer av-somregnes
Utgifter kommer ikke til fradrag. Kanfordeler utbytte.andrekastning avog
fastsetter skjønnsmes-godtgjøres, beløpetutbyttet ikkestørrelsen rettenav

sig.
til for-kan det inndras beløpformuesgodetIstedenfor et som svarer

del verdien. Det kan bestemmes i dommenverdi eller tilmuesgodets en av
til sikkerhet for inndragningsbeløpet.formuesgodet hefterat
overfor tilfalt handling-foretas den utbyttet direkte vedInndragning er

tilfaltutbyttet lovovertrederen hvis hantilDet skal legges at eren. grunn
tilfaltdetikke sannsynliggjør at en annen.er

både vinning uppkommit vid överträdelseBestämmelsen gäller som av
uppkommit vid överträdelse speci-straffeloven och vinning som av en

alstraffrättslig straffeloven för-bestämmelse. I 35 § möjlighet attges
föremålegendom förframbragts brott eller varitverka genom ensom

handlingstraffbar liksom egendom eller varit avseddanvänts attsom
vid brott.användas

grundläggande förutsättning för straffe-En förverkande enligt 34 §
begåtts.straffbar handling har Vanliga beviskrav gäller,loven är att en

föreligger rimligt tvivel tilltaladevilket det deninnebär att attomom
begått straffbara handlingen, kan han inte drabbashar den heller av

faktiskt uppnåttsförverkande. krävs utbyte har och detVidare att att
föreligger orsakssamband mellan utbytet och konkret straffbaraett en

alltså åklagaren frånbevisa vilkethandling. ankommer kon-Det att
kret utbytet härrör.brott

paragrafens andra stycke har precisering begreppet "utbytte"I en av
förinförts. Som skäl i lag reglera vad skall räknasnärmareatt som som

såvälanförs i propositionenutbyte brott pedagogiska skäl in-av som
så långt möjligt bringa de norska reglerna i överensstäm-tresset attav

melse de ställs i Förenta Nationemasmed krav konvention den 19som
olaglig hanteringdecember 1988 narkotika och psykotropa äm-mot av

a. 23.s.nen prp.
författningskommentaren bl.a. förståsI med utbyte skallsägs att

uppnåsvarje fördel den straffbara alltsåhandlingen. Det ärsom genom
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något fördeleninte har ekonomisktabsolut krav värde, ävenatt ett om
Enligt vad anförs vidaredetta det normala. kan gjorda be-är ävensom

s.65.sparingar räkna utbyte a.att som prp.vara
fördet i stället utbyte skall räknasAtt utbyte in-även trättsom som

ocksåske egendomnebär förverkande kan inköpts för denatt av som
försäljningen detköpeskilling ursprungliga brottsutbytet in-avsom

bringat. propositionen exempell offentlig tjänstemannämns som en
bestickning. Om tjänstemännenbil därefter säljermottarsom somen

båt så alltsåbilen för kan båtenoch köper förverkas a.en pengarna
66.prp. s.

När det i den aktuella bestämmelsen talas "formuesgoderom som
istedenfor utbytte" avsikten detta uttryck skall täckaärtrer ävenatt

egendom utbytet har förvandlats till eller gjorts till a.som om prp
66.s.
Också avkastning och andra fördelar utbytet skall räknas ut-av som

byte. I denna del hänvisas i propositionen till vad Indragningsutvalget
anförde härom i sitt betänkande NOU 1996:21. I betänkandet
s. 131 konstaterades i denna del bl.a. det dittills hade krävtsatt ett
relativt samband mellan vinningen och avkastningen förnära att av-
kastningen förverkas.skulle kunna Det ränteavkast-accepterat attvar
ning kunde förverkas. Däremot hade det antagits förverkandeatt som
huvudregel uteslutet det gäller avkastning från aktiernär in-var som
köpts för vinning brott. Likaså det uteslutet förverka lotte-attav var
rivinster lotten inköpts för vinning brott.när Indragningsutvalgetav
förklarade förslagdess innebar sådan avkastningäven skulleatt att
kunna förverkas. gällde frånDetsamma vinster tips Avgöran-trav, etc.

frågan,de för förverkande kan ske, blev enligt utvalget vinning-om om
kunde föras tillbaka till olovlig vinning. Förslaget innebaren atten

avkastning vad iäven stället för denträtt ursprungliga vinning-av som
åtkomligblev för förverkande.en

I utgångspunktennorsk tidigare deträtt nettovinningenattvar var
skulle förverkas. propositionenI konstateras emellertid idetsom att

praxis så mångahade gjorts frånundantag denna princip huvudre-att
geln kunde det bruttovinningensägas förverkades.attvara var som
Som framgått innebär lagändringen denna praxis lagfästes. Detatt är
emellertid inte helt uteslutet enligt norsk medge avdrag förrätt att
kostnader och utgifter i samband med brottet. I de undantagsfall där
detta kan befogat kan det ske tillämpning regel ivara genom av en pa-
ragrafens första stycke, enligt vilken förverkande kan reduceras eller
underlåtas måni den finner förverkanderätten "klart urimelig".att vore

I 34 § andra stycket också får fastställarätten vinningensattanges
omfattning skönsmässigt inteden kan bevisas.när Detta innebär detatt
ställs lägre beviskrav normalt vid beräkningenän vinningensav om-
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från denågon avvikelseregel intedennainnebärfattning. Däremot
hu-någon vinningfrågangäller överdetbeviskraven närnormala om

uppkommit.harvud taget
ikan enligt vadstraffeloven§enligt 34Förverkande pa-angessom

värdeförver-ellerske sak-alternativtstycketredjeragrafens genom
identitets-båda formernademellanvalet ärförAvgörandekande. om

ellerde aktuellaklarlagtdetuppfyllt, dvs. ärkravet attär pengarnaom
handlingen.från straffbaradeneller härrörvidföremålen förvärvats

och kravetsakförverkande skeuppfyllt kan näridentitetskravetOm är
värdeförverkande.frågablii ställetdetuppfyllt kaninte är om

straffeloven,fjärde stycketenligt 34 §skall,Förverkandekravet
handlingen". Det"tilfalt direkte vedharvinningendenriktas mot som

begått gämingenharalltså inteavgörande utanär somvemsomvem
införtsdetbestämmelse haranslutning till dennafått Ivinningen.har

utgå från harutbytetskallinnebärpresumtionsregel, attatt mansomen
tillfal-sannolikt det harinte dennelagöverträdaren,tillfallit gör attom
betal-bl.a. solidarisktinnebärPresumtionsregelnnågonlit attannan.

medverkatfråga dåi flerasituationer kan kommai vissaningsansvar
betalnings-sålunda solidarisktbörförarbetenaEnligttill brottet. ett

situationen det,teoretiskt tänkbaraåläggas i närdenkunna attansvar
tillfallitframstår sannoliktlika utbytetdeltagit i brottet,flera attsom

67.andre a.denden prp. s.ene som
be-säkerställasförverkande kanbeslutVerkställighet genomomav

gäller"heftelse" detochsakförverkande närdet gällerslag när genom
1996:26 38.värdeförverkande NOU s.

ocksåinnebarReformeringen norska förverkandereglemade attav
Bestämmelsenmöjlighet förverkande öppnades.utvidgattill s.k.en

följande lydelse.finns straffeloven, hari 34 §härom soma

inår finnes skyldiglovovertredereninndragning foretaskanUtvidet en
harbetydelig utbytte, handen kanslikstraffbar handling art at ogenav

foretatt

straffmedførehandlinger samlet kanstraffbareflereellera avsomen
handling, ellerforsøk slikår ellerfengsel i 6 eller enmer,

medføre straff fengsel i 2 ellerhandling kanstraffbarminst énb avsom
år førde siste 5slik handling, lovovertredereneller forsøk ogenmer,

kanstraff slik denbegått, ilagt for handlinghandlingen ble atarten av ener
utbytte.betydelig

kommer ikke i betraktning.ved gjentagelsestrafferammenForhøyelse av
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inndragning formuesgoderVed utvidet kan alle tilhører lovovertre-som
deren, inndras hvis han ikke sannsynliggjør formuesgodeneat erverveter

måte.lovlig § 34 tredje ledd gjelder tilsvarande.
Ved utvidet inndragning overfor lovovertrederen kan også verdien av

alle formuesgoder tilhører nåvaerendelovovertrederens tidigereellersom
ektefelle, inndras hvis ikke

de inngåtta før ekteskapet ble eller ekteskapet bleervervet etterer at
oppløst,
b de fem årminst før den straffbare handling gir grunnlagerverveter som
for utvidet inndragning, eller

lovovertrederenc sannsynliggjør formuesgodeneat erverveter annen
måte ved straffbara handlinger han begått.harenn som

Når fastbor under ekteskapslignede forhold,to likestillespersoner sammen
det med ekteskap.

Förverkande enligt 34 § förutsätter alltså till början någon be-atta en
funnits skyldig till straffbara handlingargrövre sådana deär attsom
kan betydande vinning. Det krävs däremot inte det visas någotge att att
utbyte faktiskt uppkommit vid det aktuella brottet.

Något åklagarenkrav måste konkret straffbaratt hand-ange en
ling utbytet frånhärrör gäller inte enligt denna paragraf. Det blirsom
alltså frågahär förverkande frånutbyte oidentifierad krirninali-om av

Förutom det frånundantag detgörstet. gällande påatt kravetannars
konkretisering innebär bestämmelsen också bevisbördan för vissatt att
egendom härrör från brott kastas all egendom tillhör lagöver-om; som
trädaren kan enligt bestämmelsen förverkas, inte denne görom sanno-
likt egendomen har förvärvats på lagligtatt sätt.ett

Förverkande enligt 34 a§ fakultativt ochär kan följaktligen även
ske partiellt. Utgångspunkten förverkandetär skall formske iatt av
sakförverkande, stårdet fritt irätten stället besluta förver-attmen om
kande belopp helt eller delvisett egendomens värde.motsvararav som

Som skäl för införa möjlighet till utbytesförverkandeatt en utan
krav utbytet hänföraskan till viss konkretatt gärning, anförsen
främst det, särskilt vid yrkesmässigt bedriven brottslighet,att är stötan-
de och klart stridande ändamålet med förverkanderegleringen,mot om
förverkande egendom sannolikt förvärvats brott inte kanav som genom
ske därför åklagaren inte förmår bevisa vilket konkretatt lagbrott ut-
bytet härrör från a. 30f..prp. s.

När det gäller motiven för införa ordning med omvänd bevis-att en
börda hänvisas i propositionen bl.a. till de Inndragnings-argument som
utvalget i sitt betänkande anförde för sådan lösning a. 32.en prp. s.
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fråga bl.a. det lagöverträdareni dennaanfördeUtvalget äratt som
tillgångarna åtkommitsvisaförutsättningarnormalt har bäst att att

någon för vinningsmoti-omständigheten, dömslagligt densätt, attatt
sådan vinning,den kan betydandekriminalitetverad art att gergeenav

från kriminellaförmögenheten härstammarsannolikhet förviss atten
förverkande-bevisbörderegeln nödvändig förhandlingar och är attatt

någon tjänarsitt syfte, nämligen hindrafyllainstitutet skall att att
1996:21handlingar NOU 97 och 134.straffbara s.

vidare villkor för utvid-uttalas de uppställspropositionenI att som
risken förinnebär lagligt förvärvad egendomförverkande att attgat

såförverkas inte kan det kanskall komma stor, attatt anses vara anses
omkastadoförsvarligt införa regel bevisbörda. Iatt om samman-en
frågaframhålls också det här straffrättslig reaktionhanget äratt om en

straff.räknainte är att somsom
framgått värdet egendom tillhör tilltala-Som kan denäven av som

sammanboende förklaras förverkatdes make eller hos lagöverträdaren.
Förverkandet enligt denna regel värdet all den egendomkan avse av

den samboende Möjligheten till förverkandemaken eller äger. ärsom
alltså egendom fråninte begränsad till har förvärvats lagöverträda-som

Förverkande enligt denna regel skall dock kunna endastskeren. om
sammanboendet bestodäktenskapet eller vid förvärvstidpunkten. För-

ocksåverkande uteslutet egendomen har förvärvats femär änom mer
år förverkandetföre den handling grund för eller lag-utgörsom om

sannolikt egendom förvärvatsöverträdaren gör sätt änatt annat ge-
begått.straffbara gärningar hannom som

finns§ straffeloven bestämmelser förverkande bl.a.I 37 ut-a om av
överlåtits någonbyte brott hos vilken förverkande kan skeav som av

tidigareenligt nämnda regler. Enligt paragrafens första stycke, som
frågagäller utbyte i 34 dvs. styrkt utbyte, kanbl.a. i om som avses

det eller dess värde förklaras förverkatöverlåtna hos mottagaren, om
gåvaöverlåtelsen eller förstod bordeellerskett mottagarengenom om

förstått straffbara handlingen överlåtna.sambandet mellan den och det
gäller falletParagrafens andra stycke det lagöverträdare, hosatt en

vilken förverkande enligt 34 a§ överlåtitutvidgat kan ske, har egen-
någon närstående.dom till Vem räkna närstående följerär attsom som

legaldefinition i 5 § straffeloven. härI avsedda fall kan egendo-av en
åklagareneller dess värde förverkas hos görmottagaren,men om san-

förvärvatsnolikt egendomen har straffbar gärningatt genom en som
begått.lagöverträdaren har Förverkande skall dock inte ske, om egen-

årdomen har överlåtits fem innan den gärning grundän utgörmer som
för det utvidgade förverkandet begicks eller egendomen har motta-om
gits vanligt underhåll från någon underhållsskyldig.ärsom som
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förutsättningar i paragrafens andra styckeUnder som angessamma
ske hosfjärde stycket lagöverträdarenförverkande enligtkan när-ett

överlåtit tillämpningvilket egendom. Förstående företag, till han av
lagöverträdaren eller tillsammansbestämelse förutsättsdenna att ensam
väsentlig andel företagetnågon närstående eller lag-med äger atten av

företagets ibetydlig del intäkter eller hanöverträdaren uppbär atten av
företagsledare har inflytande iställning väsentligtkraft sin ettsomav

företaget.
Även någonframställs yrkande förverkandedet lag-motomom

närstående enligt stycket,andra kan värdet denöverträdaren av egen-
närståendeöverlåtits till den enligt 34 § tredje med-dom stycketasom

utvidgat förverkande hos lagöverträdaren. i fallräknas vid För dessaatt
iundvika dubbelförverkande har 37 a§ tredje stycket införts sär-en

blir tillämpligskild avräkningsregel lagöverträdaren eller dennärsom
närstående enligtinfriat förpliktelsen förverkandebeslutet.har

förverkandereglemaVid reformeringen genomfördes vissaävenav
infördesändringar i straffeprosessloven. Bl.a. i 51 § andra stycket

första meningen uttrycklig bestämmelse, förhållan-enligt vilken deten
det straff har utdömts för visst brott inte hindrar detatt att motsenare

påden dömde framställs brott grundat förverkandeyrkande,ett samma
något sådant föremålförutsatt yrkande inte blev för prövningrättensatt

brottmålet.i Detta med vad tidigare gällaöverensstämmer ansettssom
enligt praxis. En nyhet däremot regeln i styckes andraär samma me-
ning. Att beslut förverkande meddelats i samband fråganmedett attom

för brottet avgjordes i övrigt, enligt denna be-även utgörom ansvar
någotstämmelse inte hinder det framställs yrkandemot att senare om

ytterligare förverkande, det tidigare beslutet endast sakför-gälldeom
verkande avseende egendom direkt kan knytas till den straffbarasom
gämingen.

3.4.2 Danmark

Den danska straffeloven har bestämmelser förverkandeom
"konñskation" i 75-77 §§. Reglerna ocksågäller vid överträdelser av
straffbud i specialstraffrätten, jfr. 2 Förverkande i dansk rättanses

straffrättslig reaktion inte straff.som en men som
förstaI 75 § stycket de allmänna förutsättningarna för förver-anges

kande utbyte. Bestämmelsen har följande lydelse:av

Udbyttet strafbarved handling eller hertil svarende beløb kan helt el-eten
ler delvis konfiskeras. Savnes derfornødent grundlag for fastslå beløbetsat
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det ind-skønnes tilbeløb,konfiskerasderstørrelse, kan et atsom svare
udbytte.vundne

iförverkande ske partielltkanframgår rätts-lagtexten ävenSom menav
huvud-överträdelser straffeloven,vidi fallförverkas,praxis vart av som

tillåter värde-Paragrafen alternativt sak- ellerutbytet.helaregel
frågaockså bevislättnadsregel i utbytetsfinnsförverkande. Det en om

ocksåförverkandefastslagits i praxis kan skeomfattning. Det har näratt
ålderpå sin grundstraffas grund ellerinte kangärningsmannen avav

förhållanden.psykiskaspeciella
får 76 första "den,enligt § stycket riktasFörverkandetalan mot

strafbaretilfalt umiddelbart ved den handling". Harhvem udbyttet er
straffbara handlingen disponerat utbytet kandenne efter den över

konfiskeraseller dets vaardi hos erhverve-emellertid "det overdragne
med det forbindelse medsåfremt bekendt overdragnesdenne varren,

udvist uagtsomhed ihandling eller har denne hense-den strafbare grov
overdragelsen sket gave" 76 § fjärde stycket.hvisende, eller er som

1996 beslutade den danska28 november regeringenDen propo-en
ändring i straffeloven, retsplejelovensition förslag till lag ochmed om

aendringvåbenloven Forslag til af straffeloven, retsplejelovenLov om
våbenloven, 1996-97, Lovforslag Propositio-Folketinget L 98.og nr.

handlingsplan "organiserat kriminalitetled i motettvar en ognen
rockerkriminalitet", utarbetats arbetsgrupp under danskadetsom av en
justitsministeriet i 1995. I propositionen föreslogs införandebl.a.mars

76regel i straffeloven, skulle möjligt för-detgöra attav a somen ny
från oidentifierad kriminalitet. I denna del försla-verka utbyte byggde

utredningsförslagetdet nämnda norska effektiv inn-"Merget ovan
dragning vinning", NOU 1996:21. Propositionen den 28 majantogsav

lagändringarna trädde i kraft juni1997 den 12 1997.och
76 § lyder:Den nya a

delvis konñskationhel eller af formuegoder, der tilhørerDer foretageskan
fmdes skyldig i strafbar nårhandling,enen somperson,

sådanhandlingen af karakter, den kan givel betydeligt udbytte,ater en
08

efter straffes faengsel år2 den loven kan med i 6 eller derover eller er en
af 286,OVCITTEÖCISC § stk.

Stk. Under betingelser i stk. kan foretagesl der hel eller del-naevntsom
konfiskation formuegoder, pågzeldendesvis af den xgtefaelle ellersom

samlever har medmindreerhvervet,
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år førformuegodet erhvervet end 5 den strafbare handling,1 mereer som
for konfiskation efter stk. ellerdanner grundlag

samlivsforholdeteller ikke bestod tidspunktet for2 aegteskabet erhver-
velsen.

betingelser i stk.Stk. Under 1 kan der foretages hel ellernaavntsom
formuegoder tildelvis konfiskation af overdraget juridisken person, som

pågaeldende eller med sineden alene har bestemmen-naermestesammen en
på. pågaeldendede indflydelse gazlder, hvis denDet oppebarersamme en

betydelig del af den juridiska indtaegter. Konfiskation kan ikkedogpersons
ske, hvis formuegodet overdraget til den juridiske årend 5er person mere
før den strafbare handling, danner grundlag for konfiskation efter stk.som

Stk. Konfiskation efter stk. kan ikke4. 1-3 ske, hvis pågaeldendeden
sandsynliggør, formuegode mådeerhvervet lovlig eller for lovligtat et er
erhvervede midler.

Stk. for konfiskation afI stedet bestemte formuegoder efter stk. l3
kan der konfiskeras beløb svarende til deres vaardi eller del heraf.et en

I propositionen uttalas det dittillsmed de gällande reglerna i vissaatt
situationer förefalla åklagarenkan orimligt har hela bevisbördan föratt

frågadet frånutbyte kriminalitet. Somär exempel detatt nämnsom
fallet dömd för omfattande narkotikakriminalitetäratt en person som

frånefter konfiskation utbytet denna kriminalitetäven i besittningärav
förmögenhetsvärden, penningbelopp faststörre ellerstora t.ex.av

egendom, fartyg, bil liknande,och detoch med hänsyn till uppgifterna
den dömdes inkomster förefaller osannolikt åtkommitsvärdenaattom

på lagligt lovforslaga. 29.sätt s.
Justitsrninisteriet i propositionen utvidgad möjlighet tillattanger en

konfiskation innehålla tvåbör huvudelement. Det bör möjligt attvara
konfiskera utbyte icke identifierad kriminalitet åläggasoch det börav
den dömde sannolikt "sandsynliggøre" tillgångarhansgöra inteatt att

frånhärrör såkriminalitet konfiskation kan ske, han inte kanatt om
lämna upplysningar rimlig "fomuftig" förklaring till hursom ger en
tillgångarna åtkommits.

framhållsDet den allmänna regeln, hänsyn till den enskildeatt av
medborgarens rättssäkerhet, bör myndigheterna inte kan begäraattvara

medborgaren förredogör det lagliga till sin förmögenhet.att ursprunget
Samtidigt emellertid det rimligt och motiveratär uppställaatt attanges

sådant krav inom förhållandevis område, nämligen därett snävt detett
sedvanliga bevisas begåttharsätt allvarliga brottatt en person av en

erfarenhetsmässigt kan betydligt utbyte och där dettyp som motge
bakgrund dessa brott och tillgångarde den tilltalade finnsstora ägerav

välgrundad misstanke den uppklarade kriminaliteten endastatten om
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begått lovforslag.den tilltalade har a.kriminalitetdel denär somen av
29.s.

sikte leverregelndenpropositionenI sägs ta personer somnya
från kriminalitet. Justitsministerietintäkterbetydandeeller harav

konfiskation inte krävs lagöverträdelsen harframhåller fördet attatt
tillräckligtkonkreta fallet detsådant utbyte i det ärutan att attgett ett

anförsexempel det falletsådant utbyte. Somkanden att en personge
någonmängd narkotika inte förför insmugglingdöms större menav en

sådant förut-fall enligt justitsrninisterietnarkotikaförsäljning. I ett är
uppfyllda försäljning narkotikankonfiskationsättningarna för om av

Även försökväsentligt utbyte. till brott kanhade kunnat utgöraettge
konfiskation lovforslagutvidgad a. 29.grund för s.

påpekar vidareJustitsministeriet konfiskation enligt den be-att nya
obligatorisk den förutsätts beträf-inte och bli användstämmelsen är att

tillgångaroch andra likvida tillta-fande penningbelopp denstörre som
åtkomstenförklara rimligt värdepap-lade inte kan sätt,ett t.ex.av

innestående bankkonto, eventuellt ibelopp utlandet, och kon-per,
misstänkttantbelopp förvaras exempelvis nedgrävt ellersätt,som

förNågon fast minimigräns konfiskationsbeloppets storlekgömt. anges
i propositionen mindreinte i lagtexten, värden omkringsägs änattmen

också50 000 kr skall konfiskeras. Det erinrasinte bestämmelsenattom
tillgångar, såsomkan tillämpas beträffande andra fast egendom,även

bilar finns det, enligt vad vidareHär anförs, anledning attm.m. som
någotminimigränsen för konfiskation högre gäller lik-detsätta än när

tillgångar,vida egendomen varit i tilltaladesden besittning läng-om en
och intetid har "lyxkaraktär" "luksuspr$get karakter". När detre
andra tillgångar likvida såledesgäller medel tanken bestäm-än är att

skall komma till användning främstmelsen beträffande exklusivmera
emellertid tillämpas tillgångaregendom. kan beträffandeDen även utan

"lyxkaraktär". Som exempel situation där sådan tillämpningen en
frågakan anförs fallet, fårkomma i det tillgängliga uppgifteratt anses

lånefinansierasvid egendom vanligenhanden inköptsharattge som
kontant lovforslag 30.a. s.

I till vad gäller för konfiskation enligt bestämmelsen imotsats som
75 första straffeloven förutsätter§ stycket tillämpning den be-av nya
stämmelsen i 76 § det fönnodade utbytet finns i behåll. Konfiska-atta
tionen skall rikta sig identifierbara penningbelopp, värdepapper,mot
lös eller fast egendom. I stället för konfiskera enskild sak kanatt en
konfiskering belopp motsvarande dess värde ske 76 a§ femteettav
stycket.

Angående paragrafensregeln i fjärde stycke, konfiskationattom
fårinte ske den tilltalade tillgångensannolikt förvärvatsgör attom

lagligt eller förvärvademed lagligt medel, i propositionensätt attanges
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fråntillgångarför undantaalltför kravställasdet inte bör stränga att
föreslås tilltalade skalldendärfördetochkonfiskation attatt

härtilllagligt. anslutningtillgången förvärvats I"sandsynliggøre" att
s.30.lovforslagföljande a.anförs vidare

frem-vurdering, dette bevis skal føres vedmå konkretberoDet omen
i form af kvitteringer, selvangivelserdokumentationaf skriftliglaeggelse

formue eller forklaringer fra vidner,lovlig indaagtoplysningmed ogom
förklaring tilstraekkeligtformuegoderners oprindelsetiltalteseller eromom

trovärdig.

paragrafens andra stycket upptagits be-effektivitetsskäl har iAv en
konfiskationtill hos lagöverträda-möjligheterstämmelse ävensom ger

Något tillgångarna vi-krav skallsammanboende.ellermake attrens
för konfiskationfrån lagöverträdaren har inte uppställtshärröra en-sas

bestämmelse.ligt denna
effektivitet ocksåförverkandeinstitutets har för-till detHänsyn nya

möj-i 76 a§ tredje stycket. Denna bestämmelsebestämmelsenanlett
tidkonfiskation egendom lagöverträdaren inomliggör som en avav

överlåtitår straffbara gämingen begicks har tillfem före det denatt en
närståendenågoneller tillsammans medjuridisk han ensamperson, om

juridiska ellerbestämmande inflytande denhar överett personen om
del den juridiska intäkter.betydandehan uppbär av personensen

någonkonfiskationskrav riktas den tilltalade,Om änmotett annan
brottmålsrättegången.sig ikallas inställa Even-skall vederbörande att

också fråga modbli "anleegge selvstzendigtuellt kan det att sagom en
bådapågmldende, straffesagen afsluttet". fallen skallefter Iden at er

straffprocessens former lovforslagi a. 30.saken handläggas s.
också fråganpropositionen reglerna utvidgad kon-berörsI om om

fiskation står överensstämmelse med den danska grundlagen och Eu-i
Enligt justitsministeriet regelnbestämmelser.ropakonventionens ger

några rättssäkerhetsmässi-konfiskation inte anledning tillutvidgadom
i statsrättsligadet den litteraturenbetänkligheter. Det sägs att ansesga

så-"pønalt" syfte intekonfiskation med repressivt kanatt anses vara
omfattas den danska grundlagens 73 §dan expropriation som av

lovforslaga. 31.s.
Angående förhållandet proposi-till Europakonventionen hänvisas i

målettionen under avsnitt 3.3 nämnda Welch Storbri-till det här mot
Justitsministeriet härtilltannien, 1/1994/448/527. uttalar i anslutning

långtgåendedå betydligt31 de engelska reglerna dens. är änatt mera
inte strida bestämmel-danska regeln, kan denna regel motsenare anses

i 6 stycket skall oskyldigartikel andra betraktasattom envarsen som
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fastställts ellertills skuld lagligen regeln i artikel tilläggs-hans l imot
20 1952 skydd förprotokollet den äganderätten.mars omav
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åtagandenInternationella4 m.m.

narkotikabrottskonvention4.1 FN:s

nationernas konvention den 19 december olagligFörenta 1988 mot
hantering narkotika och psykotropa narkotikabrottskonven-ämnenav
tionen till förstärka det internationella effek-syftar samarbetet ochatt

internationellativisera insatserna i kampen den narkotikahandeln.mot
långtgående åtagandenKonventionen innebär dendet gällernär

innehållerArtikel sålundastraffrättsliga regleringen. 3 förpliktelser för
straffbeläggai olika hänseenden inte bara illegalparterna att

framställning, försäljning och innehav ocksånarkotika utanav
förfaranden hjälp dölja ellerinnebär frånvinsterna denomsättaattsom
illegala narkotikahanteringen. Konventionen ocksåomfattar frågor om
förverkande, jurisdiktion utlämning och internationelltsamt annat
rättsligt samarbete.

artikel förverkande vid sådanaI 5 behandlas brott omfattassom av
föreskrivskonventionen. Inledningsvis där varje skall vidtaatt part

sådana åtgärder kan nödvändiga för möjliggöraattvarasom
förverkande vinningdels härrör från narkotikabrott ellersomav

sådanegendom motsvarande värdet egendom, dels narkotika ochav av
material och utrustningpsykotropa eller andra hjälpmedelärrmen, som

eller varit avsedda användas något sådantvid brott.använts att sätt
Med uttrycket vinning här definitioneni enlighet i konventionensavses
inledande artikel all egendom förvärvats brottsom genom som
omfattas konventionen eller fråndirekt eller indirekt härrörav som
sådana brott.

Enligt artikel 5 skall det vidare finnas möjligheter tillgripaatt
tvångsmedel motsvarande kvarstad och beslag. För möjliggöraatt
sådant förverkande i artikeln skall de rättsliga myndig-som avses

fåheterna tillgångkunna till handlingar ekonomiska för-rörsom
hållanden, bank- och affärshandlingar, hinder bestäm-t.ex. utan av
melser banksekretess.om

artikelI 5 föreskrivs också vinning narkotikabrott haratt av som
till egendom eller blandats med egendom skallomsatts annan annan

kunna förverkas i utsträckning det ursprungliga brotts-samma som
utbytet. frågaDetsamma gäller i intäkter eller utbyteannatom som
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elleromvandlatsvinning haregendom omsattsfrån vinning,härrör som
blandats.harvinningenvilkenmedegendomtill eller

ibehandlasÄven förverkanderörandesamarbeteinternationellt
åtarsammanfattningsvisinnebärBestämmelserna att parternaartikel

beslutantingen utverkafrånframställningefter ettsig partatt en annan
utländskaverkställaellermyndigheterfrånförverkande egnaom

befinner sig inomegendomfrågaiförverkandebeslut partenssomom
bistånd syfteivarandralämnavidareskall attterritorium. Parterna

någotfall därförverkande i dekommandeverkställighetensäkra ettav
sålundaåtar sigföreligger. Parternainteförverkandebeslutslutligt ännu

spåra omhänderta egendom.ochframställningefteratt
kanartikel 5 punkt 7också det ikanNämnas att partatt anges

fråga huruvida egendomibevisbördaomvändtillämpaöverväga att om
förverkasegendom kaneller ärvinningmisstänks somannanvarasom

på lagligtförvärvad sätt.
narkotikabrottskonventionentilltillträdeSverigesFrågan om

föreslogRegeringen1990/911127.propositionibehandlades att
åtagandenauppfyllakonventionen. FörratificeraSverige skulle att

med-formerkriminalisering olikaavseendekonventionenenligt avav
egendom före-brottsligt förvärvaddöljaellertillverkan omsättaatt

område omfattas bestämmelsernautvidgning detslogs omavsomaven
25propositionenoch 4 BrB. I s.första stycket 36 §häleri 9 kap.

medstraffbestämmelsema i enlighetändringanfördes att aven
beträffande för-konventionens kravleda tillförslaget skulle ävenatt

förverkandetillgodosågs. Konventionens bestämmelserverkande om
ipåkalla några lagändringar övrigt.alltsåansågs inte

förverkandeåklagarens bevisbörda vidfrågangällerNär det om
intei artikel punkt 7början bestämmelsen 5tillkonstaterades att varen

gällandenågon Sverigeändring den iVidaretvingande. att avangavs
sådanaåklagaren har bevisadetordningen är att attatt som-

förverkas borde skeegendomen kan inteföreliggeromständigheter att -
28.a. prop. s.

framlagdamed det i propositioneni enlighetbeslutadeRiksdagen
1990/91:323. Sedan Sverige1990/9l:JuU32, rskr.förslaget bet.

i kraftför svenskt vidkommandeträdde dennakonventionenratificerat
oktober 1991.den 20

gränsöverskridandeFN-konventionkanTilläggas motatt en
Ävennärvarande under utarbetande.förbrottslighetorganiserad är

innehålla åtaganden gällerkommakonvention tordedenna att som
brottsutbyte.förverkande av
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Förverkandekonventionen4.2

Europarådets ministerråd1990 konventionI september antog en om
efterforskning, beslag och förverkande vinningpenningtvätt, av av

förverkandekonventionen. Syftet med konventionenbrott är att
frågainternationella samarbetet i förverkandeutveckla det om av

egendom ellerutbyte brott och varit avseddanvänts attsomav
hjälpmedel vid brott.användas som

förverkande finns iBestämmelser inom Europa-ävenom en annan
årsrådet konvention, nämligen 1970 konventionutarbetad brott-om

målsdoms rättsverkningar brottmålsdomskonven-internationella
från förverkandekonventionentionen. Till skillnad emellertidgäller

brottmålsdomskonventionen endast verkställighet slutliga avgöran-av
säkerhetsåtgärder. Eftersomden och omfattar inte fåtalendast ett stater

brottmålsdomskonventionenanslutit sig till har dess praktiska
ocksåbetydelse visat sig mycket begränsad. Förverkandekonven-vara

tionen möjlighetavsedd till rättsligt samarbete under allaär att ge
frånförfarandet, förundersökningsskedetstadier i dvs. fram till dess att

förverkande föreligger.slutligt beslutett om
Förverkandekonventionen har utarbetats föregåendemed iden

avsnitt narkotikabrottskonventionenbehandlade Mångaförebild.som
frågorde behandlas i narkotikabrottskonventionen tasav som

följaktligen i förverkandekonventionen. Liksom narkotika-ävenupp
innehåller ocksåbrottskonventionen förverkandekonventionen bestäm-

melser penningtvätt. En skillnad emellertid här förverkande-är attom
konventionen inte någonbegränsad till viss förbrott.är typ av

Förverkandekonventionen indelad i fyra kapitel. Kapitel inne-Iär
håller definitioner vissa skall gälla vid konventionenstermerav som
tillämpning. Defmitionema vida. De har utformats med tankeär att

såkonventionen fåskall omfattande tillämpning möjligt. Meden som
vinning här varje ekonomisk fördel brottsliga gärningar.t.ex.avses av

beståDen kan all slags egendom, materiell eller immateriell, lösav
eller egendom,fast liksom juridiska handlingar styrker äganderättsom

sådaneller till egendom. Och hjälpmedelrätt definieras allannan som
slags någotegendom helt eller delvis, eller varitsätt, använtssom

begåavsedd användas för brottslig gärning eller brottsligaatt att
gärningar.

åtgärderKapitel gäller skall vidtas nivå.nationell I artikelsom
punkt föreskrivs1 skall vidta sådana lagstiftnings-att parterna

åtgärder åtgärderoch andra kan nödvändiga för kunnaattsom vara
förverka hjälpmedel och vinning eller egendom värde motsvararvars
sådan Någonvinning. begränsning till vissa brott inte här. Enligtgörs
punkt 2 i artikel har emellertid i sambandrättparterna getts attsamma
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i punkt 1förklara bestämmelsenkonventionentilltillträdetmed att
vissavissa bestämda brott ellerbeträffandeendasttillämpligskall vara

kategorier brott.av
lagstiftningsåtgärder ochsådanavidtaskallartikel 3Enligt parterna

identifieramöjligtdet skallbehövs föråtgärderandra attatt varasom
för förhindrakunna förverkas ochskallspåra egendomoch attsom

sådanaundanskaffande egendom.överlåtelse ellerellerhandel med av
myndighetdomstol eller behörigpunktI artikel l att annananges

affärshandlingar ellerbank- ellerförordnaskall ha möjlighet attatt
förhållanden tillgäng-ekonomiska skallhandlingar rörandeandra göras

sådana åtgärdermöjliggöra förverkande ellerliga beslagtas föreller att
får inte hinderBanksekretessi artikel utgöra mot ettsom avses

sådant förordnande.
innehåller uppmaning tillArtikel punkt 2 övervägaparterna atten

rapporteringsskyldighetspeciella spaningsmetoder,införa vissa t.ex.att
alltså fråga någonhär inteför teleavlyssning, Detbanker, ärm.m. om

bindande förpliktelse för parterna.
möjligheten för den berörs beslutArtikel 5 behandlar ettsom av om

åtgärd få sakförverkande förberedande enligt artikel 3 sineller atten
tillgång till effektiva förVederbörande skall ha rättsmedelprövad. att

kunna bevaka sina rättigheter.
6i artikel innebär förpliktas straff-Bestämmelserna att parterna att

belägga penningtvättbrott.s.k.
frågorförverkandekonventionens tredje kapitel behandlasI om

internationellt samarbete. I artikel vissa allmänna principer för7 anges
detta uttalas bl.a. medsamarbete. Här skall samarbetaatt parterna

dåutsträckningvarandra i möjliga det gäller brottsutredningarstörsta
och förfaranden syftar till förverkarättsliga hjälpmedel ochattsom
vinning.

Enligt artikel 8 skall begäran lämna varandra störstaparterna
spårandemöjliga hjälp vid identifiering och hjälpmedel, vinningav

eller egendom kan underkastad förverkande. Sam-annan som vara
åtgärdmöjlig för tillhandahållaarbetet skall omfatta varje och säkraatt

frågabevisning i egendomen.om
Artikel 11 föreskriver begäran haratt part part,en av annan som

inlett förfaranden eller förfaranden förrättsliga förverkande, skall vidta
säkerhetsåtgärdernödvändiga för förhindra överlåtelse elleratt annat

förfogande egendom kan komma begäras förverkad.över attsom
Åtgärder för såvälskall kunna vidtas säkra sakförverkandeatt som
värdeförverkande.

Liksom innehållernarkotikabrottskonventionen förverkande-även
konventionen föreskrift framställning frånatt parten om en annan

låtaskall antingen verkställa domstol i den ansökandepart ett statenav
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vinninghjälpmedel elleravseendeförverkandebeslutmeddelat somom
framställningenområde eller överlämnaanmodapåfinns den statens

förverkandeutverka beslutförmyndigheterbehörigatill ettatt omegna
artikel 13.låta verkställa dettadärefteroch

denförfogaanmodade skallden över15artikelI partenattanges
föreskri-vad dess nationella lagenlighet mediegendomenförverkade

kommitberördade överensinte annat.parterna omver, om
reglerarartiklarna 18 20också konventionen ikanNämnas att -

med stödsamarbete begärsuppskjutaellermöjligheterna vägraatt som
exempel kanbestämmelser. Som nämnaskonventionens attav

lagenförverkande kanverkställighetavseende vägras,samarbete omav
sådanttillåter brottförverkande grundintei anmodadeden staten av

eller berördade ärframställningen gäller rättssystemstaternassom
begränsadeanmodade lagpå så denolika sätt statensatt ger mera

iuppställsmed hänsyn till de kravförverkandetillmöjligheter som
brott och vad kan betecknasfråga mellansambandet ett somsomom

och b.hjälpmedel vid brott artikel 18, punkt 4ellervinning brott aav
Sverige skulle1995/96:49 föreslog regeringenpropositionenI att

Sverige vid tillträdet skullekonventionen ochtillträda att avge
bl.a.vissa konventionsbestämmelsema,beträffandeförklaringar av

Sålunda Sverigeartikel punkt föreslogspunkt ochartikel l att
föri punktbestämmelsen artikel 1förklaringskulle attomavge en

sådant sådanatillämplig utbyte ochbrottSveriges del skall vara av
förverkas enligt i BrB,kan bestämmelsernahjälpmedel vid brott som

1991:1969 förbud1968:64 eller lagennarkotikastrafflagen motom
Beträffande brottslighet Sverigedopningsmedel. skullevissa annan

förbehålla såsig i den utsträckningenligt förslaget rätten äratt,
föreskriva imotiverat till brottstypen, förverkandemed hänsyn mer

omfattning. När det gäller artikel punkt föreslogsbegränsad 1 att
förklaring dennaSverige vid tillträdet skulle attenavge om

frånbestämmelse för Sveriges del skall gälla egendom härrörsom
brottsligt förvärv.

Vid riksdagsbehandlingen det i propositionen framlagdaantogs
1996förslaget l995/96:JuU10, rskr. 1995/96 och den februaribet. 22

ratificeraregeringen konventionen. samband medbeslutade I attatt
Europarådetsratifikationsinstrumentet deponerades hos generalsekre-

föregåendei det förklaringama.Sverige bl.a. de angivnaterare avgav
Sveriges i kraft 1996.Konventionen trädde för del den 1 november

riksdagen antagit de i propositionen framlagdaSedan 1998/99:19
förslagen till ändring i bestämmelser häleri Sverige medBrB:s harom

återkallatfrånverkan den juli 1999 den i anslutning till artikel1
Beträffandepunkt avgivna förklaringen. den i anslutning till artikel1

förklaringen vidare avsnittpunkt 1 lämnade 9.2.se
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EU4.3

omfattaEU-samarbetet tillvidgadesMaastrichtfördraget attGenom
Därmed blevfrågor den s.k. tredje pelaren.inrikesochrättsligaäven

för Iföremål samarbete inom EU.förfrågorockså straffrättsliga ramen
brottslig-organiseradedenrådet handlingsplanapril 1997 motantog en

EuropeiskagodkändesHandlingsplanen251/01.97/Cheten EGT av
innehåller 15juniAmsterdam i 1997. Denirådet vid dess möte

främstrekommendationer i vilkasärskilda30riktlinjer ochpolitiska
områden.åtgärder skilda Detinomvidta rad rörrådet att enuppmanas

mån medlems-vad harmoniseringiundersökasig attt.ex. en avom
organiseradetill kampen denkan bidralagstiftning motstaternas

befrämjaförnätverk och kontaktpunkterskapabrottsligheten och attatt
myndigheternamellan de rättsligaoch samarbeteinformationsutbyte

såväl mellaninom medlemsstaternatullmyndigheterpolis- ochoch som
rättsliga och polisiära samarbetet börFrågor detdessa. hurom

uppmärksamhet.organiseras ägnas stor
också medlemsstat harvikten varjehandlingsplanen betonasI attav

lagstiftning penningtvätt ochomfattande avseendeväl utvecklad ochen
rekommendation 26 radförverkande vinning brott. Iav anges enav

område.åtgärder Bl.a. uttalas kriminalise-bör vidtas detta attsom
så rättsligringen penningtvätt bör allmän möjligt,göras attav som en

möjliga befogenhetergrund bör skapas för bredast utreda penning-att
utsträcka begreppet tillmöjligheten penningtvätttvätt, att attatt

vårdslöshet undersökas, studie företas i syfteomfatta bör böratt atten
spåra tillgångarförbättra möjligheterna och beslagta olagliga och attatt

fråndomstolsbeslut förverkande tillgångarverkställa härrörom av som
organiserad förverkandebrottslighet, regler bör införas göratt om som
det möjligt besluta förverkande oberoende gämings-att om av om

inte, exempelvisnärvarande eller gärningsmannen harär närmannen
studiedött eller avvikit, bör möjligheten med-görasatt attaven

lemsstatsnivå förverkats internationelltdela egendom eftersomupp
frågan viasamarbete, penningtvätt Internet och via elektroniskatt om

penninghantering bör och krav ställas meddelanden itas attupp
uppgifterelektroniska penninghanteringssystem avsändaren ochger om

åtgärder bör vidtas för hindra fysiska ochoch attmottagaren att att
juridiska överdrivna användning kontantbetalning ochpersoners av

förväxling kontanta medel används dölja vinning brottatt attav av
omvandlas till egendom.annan

vidare påI rekommendation 28 praktiska erfarenheterattanges en
mänstudie genomföras lagstift-grundad bör i vad medlemsstaternasav

brottmålsrättegångenning bör utvecklas ytterligare det gäller ochnär
förfaranden för internationellt samarbete för spåra, för-beslagta ochatt
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från beträffande ekonomiskabrott liksomtillgångar härrörverka som
sådant syfte.utredningar i

åtgärdernaangivna har redanhandlingsplanenideradEn av
rekommendationer skulle dethandlingsplanensvidtagits. Enligt aven

organiseradearbetsgrupp densektorsövergripandeinrättas moten
inrättades redan i juli 1997. Arbetsgruppen harsådanbrottsligheten. En

åtgärder, resolutioner.deklarationer ochradutarbetat gemensammaen
åtgärden penningtvätt,densärskiltskallHär nämnas gemensamma om

beslag och förverkandespårande, spärrande,identifiering, av
brott EGT L 333, 9.12.1998, 1,och vinninghjälpmedel somav s.

frågorrådsmötet och inrikes decemberför rättsliga den 3vidantogs
1998.

åtgärden innebär bl.a. medlems-nämndaDen attgemensammanu
åtar till deras lagstiftning penningtvätt ochsig attattstaterna omse

tillämplig och inte till vissagenerellt begränsadförverkande är mer
skall enligt i deneller brottstyper. Medlemsstaterna artikel 1brott

vidhållsåtgärden reservationertill inga ellergörsattgemensamma se
såvitti förverkandekonventionen, brottartikel 2 gällermot som

åtgärdbestraffas frihetsberövande eller frihetsberövande därmed
år. frågastraffet Detsamma gäller i artikel 6 ihögsta är än ett ommer

konvention, beträffande "allvarliga brott". Till denna kategorisamma
vidarebrott skall, enligt vad i artikel i den1som angesav
förhållandenåtgärden, under alla räknas de brottgemensamma som

åtgärd högstabestraffas med frihetsberövande där straffet är än ettmer
år, minimitröskeleller, det gäller har för brott i sittnär stater som en

bestraffas med frihetsberövandebrott ellerrättssystem, som
åtgärd månader.frihetsberövande där lägsta straffet Iär änmer sex

förverkandekonventionen föreskrivsartikel 2 i varje vidtaskallatt part
sådana lagstiftningsåtgärder åtgärderoch andra nödvändiga förärsom

förverka hjälpmedel vinningkunna och eller värdeegendomatt vars
sådan vinning. Artikel 6 gäller penningtvättsbrott ochmotsvarar

föreskriver skall straffbelägga åtgärdervissa vidtasatt parterna som
egendom vinningmed brott.utgörsom av

framgått föregåendeSom redogörelsen i avsnitt utnyttjadeav
Sverige vid tillträdet till förverkandekonventionen tillrätten reserva-
tioner avseende bl.a. artiklarna 2 och Reservationen i anslutning till

återkallats.artikel 6 har dock sedermera
innehållerövrigt åtgärdenI den föreskrifterradgemensamma en

direkt syftar till underlätta detsamarbete näratt parternassom mera
spåra,gäller identifiera, eller beslagta och förverka egendom.spärraatt
såvälDet sig här den nationella lagstiftningens innehållrör om som

informations- utbildningsfrågor.och
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också inteförevarande sammanhangiintresse är ännuAv en
föråtgärd har förhandlats fram inomantagen som ramengemensam

organiserad brottslighet.sektorsövergripande arbetsgruppenden mot
åtgärd förtänkt eller strukturutgöraDenna är att en ramgemensamma

ingår överenskommelser delningbilateralamedlemsstater avomsom
såväl det falletomfattar egendom förklarasförverkad egendom. Den att

verkställighetenmedan förverkande-förverkad i medlemsstaten av
den situation föreliggeribeslutet sker när ettsom somannanen

verkställs i och därförverkande beslutas och staten samma enmen
till i eller form, rättsligmedlemsstat hjälpt medt.ex.en annanannan

brottmål brottsutredningen,hjälp i under och därigenom underlättat
möjliggjort förverkandet.eller

slås mål1997 C 340 fast förI Amsterdamfördraget EGT att ett
säkerhetsnivåmedborgarna hög inomunionen skall ettattvara ge en

åstadkommasområde frihet och rättvisa. Detta skallför säkerhet genom
områdena polissamarbeteinsatser och straffrättsligtgemensamma

åtgärder för förebygga rasismsamarbete och bekämpaattsamt genom
och främlingsfientlighet artikel K I fördraget vidarel. vad deanges

insatserna skall omfatta. Som vadexempel detgemensamma
straffrättsliga samarbetet skall kan underlättande ochnämnasavse
påskyndande samarbete mellan behöriga ministerier rättsligaochav

ieller likvärdiga myndigheter medlemsstaterna det rättsligagällernär
förfaranden verkställighet beslutoch gradvisa beslutsamtav om
åtgärder fastställer minirniregler avseende brottsrekvisit ochsom
påföljder på områdena organiserad brottslighet, terrorism och olaglig
narkotika Amsterdamfördraget tillhandahåller ocksåhandel. institu-en
tionell för utforrnandet det polisiära och straffrättsligaram av sam-
arbetet medlemsstaterna emellan.

rådsmötetVid tidigare nämndadet den 3 december 1998 antogs en
handlingsplan för bästa genomföra ibestämmelsernasättatt
Amsterdamfördraget områdeupprättande frihet,med säkerhetettom av
och rättvisa Wien-handlingsplanen. I denna handlingsplan anges en

åtgärder. åtgärderrad insatser Prioriteradeoch har hänförts till endera
två sådana åtgärderkategorier, bör vidtas inom två år efter detav som

sådanaAmsterdamfördraget kraftträdde i och bör vidtas inomatt som
årfem efter ikraftträdandet. Till den först prioriteringsnivånnämnda

hänförs bl.a. stärkande och utveckling kampen penningtvätt ochmotav
inledande med sikte underlätta ömsesidigtattav en process
erkännande beslut och verkställighet brottmål.domar i Somav av

åtgärderexempel hänförs till den prioriteringsnivånandra kansom
upprättande för analys och utbyte informationnämnas ett systemav av

frågai penningtvätt vid behov, förbättring och tillnärmningsamt,om
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förverkandebeslag ochbestämmelsernationella rörde avsomav
brott.vinning av

område medbeträffande skapandetsärskildaVid det mötet ettav
rådetEuropeiska 15 ochrättvisa inom EU, denochfrihet, säkerhet som

Tammerfors, betonades vikten förstärkai1999 höll16 oktober attav
organiserade och gränsöverskridande brotts-allvarligadenkampen mot

från åtgärderrad bör vidtasligheten. slutsatsernaI mötet anges en som
åtgärderavsnitt behandlas penningtvätt.sådant syfte. särskilti I motett

rådet bestämda avsikt tillförklarar där dessEuropeiska är attatt att se
spåra,åtgärder det gäller frysa, beslagta ochkonkreta vidtas när att
tillnärmning bör vadbrott. Bl.a. skeförverka utbyte attanges enav

straffprocessuellastraffrättsliga och regler avseende penning-gäller
spårande, tillgångar.frysning och förverkandereglertvätt, t.ex. om av

tillgångenåtgärder exempelvis till information rörandeAndra avser
ägarförhållanden i bolagfinansiella transaktioner, och kanannat som

utredning penningtvätt.betydelse för Vidarevara av av uppmanas
fullo genomföra åtgärdermedlemsstaterna till EG:s direktiv föratt om

förhindra det finansiella för tvättninganvändsatt systemetatt av
de rekommendationer91/308/EEG och Financial Actionpengar som
laundering har utfärdatTask Force avsnitt 4.4.seon money

rådet också rådetEuropeiska uttalar och Europaparlamentetatt snarast
förslag till revideringmöjligt bör det direktivet penning-anta motav

kommissionen nyligen fram.har lagttvätt som
EG-direktivet penningtvätt ministerrådEG:s denmot antogs av

10 juni 1991. Direktivet, gäller för samtliga länder inom EES, ärsom
minirnidirektiv, innebärvilket varje enskilt land kan fastställaett att

åläggsregler. direktivetI medlemsländerna tillsträngare att attse
penningtvätt förbjuds. innehållerDirektivet rad bestämmelseräven en

åtgärderandra penningtvätt. Dessa bestämmelser främstmotom avser
verksamheten vid kreditinstitut, finansiella institut och livförsäkrings-
aktiebolag dessa instituts samarbete med de myndigheter harsamt som

bekämpa penningtvätt. Bl.a. föreskrivs obligatorisk ordning föratt en
misstänktarapportering transaktioner hävande bank-samtav av

sekretess i fall misstänkt penningtvätt. Penningtvättsdirektivet inför-av
livades svensk lagen 1993:768 åtgärderi penning-rätt motgenom om
tvätt.

Iden tidigare Wien-handlingsplanennämnda utvärde-attangavs en
årsring och uppdatering 1997 handlingsplan organiserad brotts-motav

lighet skulle genomföras. Detta arbete, bedrivs inom sektors-densom
övergripande arbetsgruppen organiserad brottslighet, befinner sigmot

i slutskede. Mot bakgrund de hittills förda diskussionernaettnu av
finns det anledning den reviderade handlingsplanen bl.a.attatt anta

innehållakommer rekommendation skall undersökaatt atten om man
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åklaga-lindramöjlighetinförai medlemsstaterna attbehovet att enav
meddömts för brottharfrågan hur dengällervadbevisbörda somrens

tillgångar.förvärvat sinabrottslighet harorganiseradanknytning till

FATF4.4

laundering FATF ärTask ForceActionFinancial enmoneyon
i juli 1989bildadespenningtvätt. Deninternationell arbetsgrupp mot av

tvåingår 26 länder ochnärvarandeFörden s.k. G-7länderna i gruppen.
deltagit iSverige FATF:si FATF. harorganisationerinternationella

arbete sedan starten.
åtgärderrekommendationer40utfärdatharFATF motom

såväl rättsord-de nationellaRekommendationernapenningtvätt. avser
penningtvättroll i kampenfinansiellaochningamas motsystemens

området.samarbetetinternationelladetsom
ratiñcera FN:salla medlemsstaterbörrekommendationernaEnligt

tillämpningsområdet tillockså utvidganarkotikakonvention attmen
anknytning tillde harallvarliga brottandra änäven somavse

motsvarandebör införamedlemsstaternaVidarenarkotika. attanges
deti narkotikakonventionenföreskrivsde närmöjligheter somsom

föremål penningtvätt,varit föregendomförverkandegäller somav
varitellereller egendomfrån penningtvättsbrottvinning använtssom

sådant Alternativt börhjälpmedel vid brott.användasavsedd att som
värdetegendomförverkandet i stället kunna motsvarar avavse som

Åtgärderna enligtfråga. penningtvätt skallegendomen i mot
myndigheterinnefatta vederböranderekommendationerna vidare att

spåraidentifiera, och värdera egendommöjligheter äratt somges
såsomåtgärder,liksom vidta provisoriskaförverkandeunderkastad att

överlåts ellerför hindra egendomenfrysning beslag,och attatt
också skall hamyndigheternaundanskaffas. sammanhangetI attanges

förverkandefrågan.åtgärder för utredalämpligabefogenhet vidta attatt
finansiella rollsikte detrekommendationerDe systemetstarsom

långai stycken medpenningtvättbekämpandetvid överensstämmerav
penningtvättsdirektiv.föreskrivs i EG:svad som

bestickning ikonventionOECD:s4.5 om

affärsförhållandeninternationella

bedrivsorganisationer arbete för motverkarad internationellaI atten
bestickning. Inom OECD har konven-korruption i form ochmuta enav



i åtaganden 109Internationella1999:147SOU m.m.

offentliga tjänstemänutländskabestickningbekämpandetion avavom
Konventionen,utarbetats.affärsförbindelserinternationellai som

medlemsländerna och1997 de 29decemberden 17undertecknades av
till-åstadkomma vissfrämst tillsyftarobservatörsländer,fem att en

huvudsakligaområdet. Detlagstiftningarländernasnämming av
utländskabestickningstraffbeläggakonventionsåtagandet är att av

affärsförhållanden. Vidare inne-internationellaioffentliga tjänstmän
för juridiskabestämmelserhåller konventionen personer,ansvarom

inbördesbokföringsregler,penningtvätt,jurisdiktion,förverkande,
finns bestämmelserSlutligenutlämning.ochrättslig hjälp om upp-

konventionsåtagandena.kontrollföljning och av
artikelEnligt dennai artikel 3.3.behandlasoch beslagFörverkande

egendombestickningsbrottet ellervinsterliksomsjälvaskall mutan, av
inteförverkas. Om dettabeslagtas ochkunna ärvärde,motsvarandetill

tillhanda-motsvarande effektmedpenningsanktionermöjligt skall
hållas.

till konven-lagstiftningsåtgärder för Sveriges tillträdeNödvändiga
1998/99:JuU16, rskr.1998/9932, bet.vidtagitstionen har prop.

skallSverigeden 6 maj 1999beslutadeRegeringen1998/99:167. att
Frågan1999/619/IH. dendnr UD närmarekonventionenratificera om

i avsnitt 9.3.i 3.3 diskuterasbestämmelseninnebörden av

avtalBilaterala4.6

några bilaterala avtalfinnsdetAvslutningsvis skall erinras ävenattom
ingåttSverige hari sammanhanget.intresse överens-är t.ex. enavsom

tvångsåtgärder ochNordirlandStorbritannien ochmedkommelse om
SÖ Nyligen harbrott 1992:5.vinningförverkande avseende av

ömsesidig rättsligfram bilaterala avtalförhandlatSverige dessutom om
brottmål Kanada och USA.Australien,hjälp i med
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Inledning5.1

vi ivåra förslag haröverväganden ochförunderlagfå säkrareFör att ett
organisationer.myndigheter ochskildamedkontaktformer tagitolika

fall hardirektiven, i andrautpekats idirektmyndigheter hardelEn
förfinnasintresse kandär vi bedömti de falletableratskontakter att ett

alltifrån studiebesök hostagits olikaharvårt Kontakterna sättarbete.
eller mindresjälva eller ihearing hosmyndighet,vederbörande oss mer

utred-ifrågavarande kontakter sköttsNormalt harfonner.informella av
några elleri fall har därutöverjämte sekreterare,ordförandeningens en

vårvill vi erinradeltagit. sammanhangetIflera experter egen sam-om
organisationermyndigheterfall har berörda ellermansättning; i flera

våraföljandedet redovisasi utredningen. Irepresenteradevarit sam-
huvudsak fram-utomstående, liksom vad imanträffanden med som

tillfällen.kommit vid dessa

Länskriminalen i StockholmsRPS och5.2

län

önskemål vårt företrä-framkom vid medsynpunkter ochDe mötesom
sålunda,organisationer kan sammanfattasfördare nämnda

tillgångar visst brott nuvarandesvårigheterna härleda till göratt0
mindre effektivaregler

Sve-internationalisering kräver regler förhindrarökande attsom0 en
någon fristad för brottslighetblir formrige grövreav

samarbete medmöjligheter etablera fungerandeförbättrade att ett0
länderandra

rättsverkanförverkande bör konstrueras särskildformer förnya som0
brottav

fråninformation myndigheterökade befogenheter inhämta andraatt0
förundersökning inlettsredan under tiden innan
för möjliggöra informationsutbyte mellanändrade Sekretessregler att0

åklagarmyndigheterpolis- och
säkerhetsâtgärder.förbättrade0
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försälj-önskemål ändrade regler vadframfördesHärutöver avserom
exempelviseller förverkat gods,beslagtagetförstoringning avresp.

särskiltsprit.eller Ettskadade bilarkraftigtspelmaskiner, annat pro-
känd.intedenegendom äråterställande när rätte ägarenrördeblem av

betydligtutnyttjas ikvarstad kunnaochförvarstagandebordeVidare
för-frågor medhängdeAndrai nuläget.omfattning änstörre samman

förver-för polisman beslutaliksomundersökningsarbetet, rätten att om
kande.

åklagaremedKontakter5.3

dåvarandehos Riksenhetenutredningen harFöreträdare för även mot
åklagare.sammanträffat med antalREKObrottslighetekonomisk ett

problemen beträffande ekobrottdebl.a. störstaHär ettatt avuppgavs
Ef-skadestånd oredligheti samband borgenärer.fråganrörde motom

skadefrågan svårbådesaknades ochnormaltbokföringtersom re-var
förekom skadelidande olika skäl inteutreda. Detsurskrävande attatt av
skadestånd. de fall skadebeloppetyrka Förintresserade att varavvar

åklaga-möjlighet för konkursboetborde finnasbetydande atten genom
skadestånd. kunde möjlighetalternativyrka Ett öppna attattvara enre

fall.i hithörandeförverka
det ivid oredlighet borgenärer kundevidareDet motatt av-uppgavs

svårt obestånd.styrka Bokföringsbrottbokföringsaknad attvaraav
för förverkande. målgrund bok-bl.a. detta skäl Iborde utgöra en omav
förelåg förframstod det rimligt det skyldighet denföringsbrott att en

tillångama åtkommits.förklaring till hurmisstänkte rimligatt ge en
Över angeläget åklagarens be-huvud framstod det lättaatttaget som

effektivisera förverkandesystemet.visbörda för kunnaatt

RÅ och Utrikesdepartementet5.4

frågorkoncentrades diskussionen tillSammanträffandeVid detta röran-
på-Informationrättshjälp. lämnades inom FNde internationell ettom

brottsförebyggandegående utarbeta konvention,arbete med att en
då på brottslighet.organiserad Vidarefrämst med sikte attuppgavs

SÖårs förverkandekonvention 1996:19,1990 tagits fram inomsom
Europarådet jämte vissa länder därutöver,för bl.a. USA, denvarramen

området.viktigaste Konvention möjliggjorde olika for-globalt sett
Sveriges bilaterala Storbritanniens.k. sharing. avtal medassetmer av

SÖfrån möjliggjorde låsas1989 1992:5 kunde kontoatt ettpengar
Äventill anmodadeför sedan föras den avtal mellanöver staten. ettatt
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berördes.rättshjälp1994december16denUSAochSverige omav
åSverigemellanbilaterala avtalfärdigförhandlade enafannsDessutom

å sidan. DäremotandraAustralienochCanada uppgavsUSA,ochsidan
intematio-brottmålsdomarsfrån 1970konventionEuroparådets omatt
ratificeratharsju länderEndastanvändes.sällanrättsverkningarnella

konvention.sagda
hjälpgodtillkonventionerredovisadeSammantaget m.m.var nu

sällanframgångarna intefå därochfallenpraktiskadeäven varom
hän-Manpersonliga planet.detsamarbetemedhängde ettsamman

medJustitiedepartementetinom attpågående arbetetillvisade även ett
rättshjälp.internationelllagutarbeta omnyen

lämnalagstiftning kansvenskenligt utpåpekadesbristSom atten
utgjordenågotländer,andratillinteegendom ensompengarmen

samarbetet.internationelladetnackdel i

RSV5.5

kronofogdemyndigheter-förföreträdaremedsammanträffatharHär
krono-kringproblemenframför alltbetonadessammanhangetI detna.

tillräckligtsamarbetasvårigheterfogdemyndighetemas ettatt genom
intelagstiftningendet ibristinformationsutbyte. Det attenangavs som

exempelvisinnanmån polisen harvad rätt ettireglerat att,närmareär
exekutionstitlarkronofogdemyndighetmedkontrollerahävs,beslag om

kronofogdemyn-terminalåtkomst tillhapolisenbordeDessutomfinns.
uppgif-förekommandedärdrakunnaförregisterdighetens nyttaatt av

arbetet.brottsutredandeför detter

Generaltullstyrelsen5.6

förstaVidverket. detkontakter medhaft fleraharUtredningen sam-
utredningsar-pågick detför detsammaföreträdaremedmanträffandet

smuggellag Dsförslag tilliresulteradesedermerabete ett nysom
General-vårai direktivvadförklarades sägs1998:53. Det att omsom

vinningförverkaönskemål behovettullstyrelsens att varusmugg-avom
antal och1995 ökat iEU-inträdetsedanbrottdessalingsbrott attvar

alkohol ochhanteringen medfrämstblivit Det to-ärdessutom grövre.
former.i organiseradeverksamhetenbedrivsI regelbak ökar.som

fungera-reglerunder det nuvarandeframhöllsNågot attattvarsom
så detställttobak detalkohol och närsämredet gälldebrade när var

dåfrämstsmuggling andravidi beslag to-gällde att ta av varor,pengar
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förfrågningar frånberördes andra länderbak. sakEn var omannan som
utländska smugglingsbrott.vinninghjälp beträffande av

Generaltullstyrelsenförnyade kontakter med efter detVi har tagit att
slutförts. frånutredningsarbete En allmän bedömningnämndaovan

tillfredsställandeskulle kunna sagdatullens sida lägetatt anses omvar
förslag genomfördes.

Finansinspektionen5.7

Från sida har framförtsinspektionens intresseradäratt mest attman av
så tidigtkunna in stadium möjligt. sinkomma Genom med-ett som

önskemål ocksåEkorådetverkan i har dessa bättre kunnat tillgodoses.
ocksåbetonade vikten det PenningtvättutredningenMan före-attav av

slagna frysningsinstitutet genom-fördes.

5.8 Advokater och revisorer

Vi har sammanträffat med för Sveriges Advokat-även representanter
samfund, Föreningen Auktoriserade Revisorer och Konkursförvaltar-
kollegiemas Förening.

I denna del kan diskussionen kom svårighe-bl.a.noteras att röraatt
uppskatta vinningen vid narkotikabrottslighet. Förklaringenterna att

härtill svårt fådet i regel den tilltalade medverka iatt att attvar ut-var
redningsarbetet. Olika former samarbete hade etablerats med bl.a.av
B.0.0.M i Nederländerna se avsnitt 3.3.

frågaEn berördes konkursförvaltarens ställning. Enannan som var
sådan kommer normalt inte i frågorkontakt med rörande ekonomisk
brottslighet förrän på tämligen stadium brottet, bo-närett sent t.ex.
lagsplundring, redan och vinningen brottet försvunnit.ägt Enrum av
förvaltare likasåkommer sällan i kontakt med de hjälptpersoner som
till med skingra ansågegendomen. Man dock förvaltare inte bor-att att

åläggasde medverka i brottsutredningaratt sätt änannat attgenom
Ävenunderrätta frågamisstänkta brott. i brottsutredningar rö-om om

svårigheterrande ekonomisk brottslighet kunde föreligga få målsä-att
gande medverka den situationen kunde förekomma företagatt att ett-

trovärdighetsskäl inte alls hade lust erkänna blivit bedra-att attav man
Det vidare de brott oftast anmäls vid konkursattgen. uppgavs ut-som

bokföringsbrott. En tanke skulle kunnagörs komplettera för-attav vara
åliggandenvaltarens med skyldighet anvisningar till-atten ge om var

gångar kan förverkas kan sökas.som
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nämligenhåll,från andraanförts attvadbekräftade ävenMan som
detpraktiken. Närifrekventasärskiltförverkandefrågoma inte var

inteegendombeaktafickregler attutformningengällde mannyaav
ellerfysiskanärståendehosplaceradesellerutomlandsförsvannsällan

ovanliga.inteBulvanfrågorjuridiska varpersoner.

Övrigt5.9

arbetetsfullständig. Underintesjälvfalletredovisning ärgjordaOvan
i olikatagitskontakterinformellasedvanligtgång sätt avseen-har

detutvecklingengällervi, vadkanexempel nämnasSom attden. ett
befattningshava-ansvarigasamråd medvissthaftplanet,internationella

synnerligadenbetonatstarktoch därJustitiedepartementet manre
området. Somnämndaförverkandefrågor just detvidläggsvikt som

tidigaredenkontakter kaninfonnella nämnasexempelytterligare
Ekobrottsmyndigheten.liksom denJu.dep.,Ekobrottsberedningen nya

i detintresseutredningar. Avandra störstsamrått medVi har även
DenEkosekretessutredningen.medkontakterna ut-sammanhanget är

Ekonomisk brotts-betänkandesittpresenteradevårasiredningen, som
defram förslaglagt1999:53 harSOUsekretesslighet och omsom,

samarbetegällereffektivitet vadökadmedförabörgenomförs, myn-en
emellan.digheter
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förverkandereglerNya6 om

Inledningl

frågaiutvecklingenbakgrundvi,skall omdirektivenEnligt mot av
narko-särskiltbrottslighet,organiseradochekonomisk och grovannan

förverkandereglerdagens ut-undersökatikabrottsligheten, avomom
brottslighetangripa dennaför kunnatillräckligabrott attbyte ärav

ef-detillförslagframalltså läggauppgiftVår är atteffektivt sätt.ett
förordningennuvarandepåkallade denkanfektiviseringar avvarasom

utbytesförverkande.
andra län-delihar detkapitel 3iredogörelsenframgåttSom enav

för-vissaunderinnebärförverkanderegleringar attinförtsder mansom
gäl-utbytesförverkandefrån fördetundantagutsättningar annarsgör

härrörfrån utbytetvilkengärningstraffbaradenkravetlande att
lagöverträda-ocksåinnebärbestämmelser attkonkretiseras. Dessaskall

påtillgångar förvärvatshansförbevisbördanfår bärafalli vissa attren
utred-huvuduppgift fördet ärdirektivenlagligt I attsätt. enangesett

förverkandereglering-långtgåendemån dessavadiningen övervägaatt
behövaskanskärpningarför deutgångspunktanvändasbör somsomar

följandeförverkandelagstiftningen. detIsvenskafråga deni an-om
ordningbeteckningförverkandeutvidgatvänds somentermen som
långtgåendemindreellerförutsättningarvissaunderinnebär meratt

gällervadåvilar åklagarenbevisbördai denlättnader görs som annars
begångna brott.egendom ochmellan visssambandet
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behov möjlighet till6.2 Finns det ut-av en

förverkandevidgat

Vår förverkandebedömning: Vi reglerna grundatt omanser av
måstebrott Nuvarande reglerskärpas. bör därför kompletteras med

åklagarensbestämmelser innebär bevisbörda under vissaattsom no-
någotförutsättningarangivna lättare för såvittnärvarandegörs änga

begångnagäller sambandet mellan viss egendom och brott.

råderDet såvälenighet den ekonomiska brottslighetenstor attom som
narkotikabrottsligheten betydande samhällsproblem.utgör Det torde
vidare oomstritt effektiva instrument för beröva gärnings-att attvara

frånvinsterna den brottsliga verksamhetenmännen betydelseär storav
för möjligheterna framgångsrikt sådanbekämpa brottslighet.att

Den nuvarande ordningen för förverkande brottsutbyte har i vissaav
överläggningaravseenden visat sig mindre effektiv. med företrä-vara

för åklagarväsendenadare polis- sålundaoch har vid handengett att
frågan förverkande brottsutbyte i praktiken aktualiseras i för-om av
hållandevis begränsad utsträckning.

Vissa oklarheter vidlåder de gällande förverkandereglerna isom nu
BrB, narkotikastrafflagen och del andra specialstraffrättsliga författ-en
ningar behandlas i kapitel Om de där framlagda förslagen genom-
förs, kommer möjligheterna förverka brottsutbyte i viss mån vid-att att

Även utbildningsinsatser, syftande till öka kunskapen för-attgas. om
verkandereglerna hos olika befattningshavare inom de brottsbekäm-
pande myndigheterna, skulle sannolikt kunna bidra till utbytesför-att
verkande ståndkom till i något utsträckning förstörre närvarande.än
Den relativt tillämpningen reglerna utbytesförver-sparsamma av om
kande våremellertid enligt bedömning inteär främst följden av vare
sig de i kapitel behandlade7 oklarhetema eller bristande kunskaper om
nuvarande reglering. betydelseAv torde svårigheternastörre attvara

den utredning rörande sambandet mellan tillgångvissprestera och ett
konkret brott i dag fordras för förverkande.ettsom

Enligt gällande regler förverkande utbyte ibrottnu om av av
36 kap. 1 § BrB förverkandeoch vinning brott i bl.a. 6 § narkoti-av av
kastrafflagen krävs för förverkande åklagaren visar utbytetatt att re-
spektive vinningen frånhärrör eller flera konkreta brott. Härvidett
ställs krav bevisning i ansvarsfrågan, dvs. det skallsamma som vara
ställt rimligt tvivel brottet visstutom utbyte. Kan värdetatt gett ett av
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be-skäligttilldock bestämmasfår detexakt, ettfastställasinteutbytet
60.1968:79lopp prop. s.

deneffektiviseringpåtagligåstadkommavill avOm meraenman
bedömningvår ansträng-enligtbörförverkanderegleringen,svenska

ochutrednings-med detillkomma rättainriktasfrämst attningarna
ordningen.nuvarandemed denförknippadebevisproblem ärsom

reduce-bidra tillverksamtdå tänkas attkunnaskulleåtgärderVilka
utrednings-förbättringarochUtbildningsinsatserproblemdessa avra

ök-Eneffekter.marginellakunna änintetorde härmetodiken annatge
skulleutredningsresurseråklagarmyndigheternasochpolis-ning av
utred-minskaägnadesigoch föriåtgärd attdäremot voresomvara en

Även mellansamarbetsformerförbättradebevisproblemen.ochnings-
hänse-i dettafå betydelsevisstorde kunnamyndigheterberördaolika

till-inteåtgärder slagdettaemellertidvår bedömningEnligt ärende. av
ibetydelsesärskildproblemen. Avmedtillkommaför rättaräckliga att

bevissvårigheter möterochutrednings-desammanhangdetta är somatt
brottslighetorganiseradochekonomiskärendeni annanavsersom

följdår, bl.a.underfortlöpande attha ökattycks an-avsom ensenare
väsentligt.ökatanknytninginternationellmedbrottsutredningartalet

Ekobrottsmyn-utvecklingenförredogörelsekortfattad t.ex.För seen
231998årsredovisningdighetens s.

gradnågonmöjligt i högredet knappastblir ärVår slutsats attatt
vidi föreliggerbevisproblem dagochutrednings- ut-reducera de som

innebärinför reglermindremed attbytesförverkande än att somman
detihågmåste kommaEmellertidbevisbörda lättas. attåklagarens man

På straffrättsligastraffrättslig reglering. detfråga formhär är avenom
särskildrättssäkerhetsfrågomaområdet harstraffprocessuellaoch en

åklagaren bevisbör-princip hargrundläggandehärtyngd. Det attär en
tilltaladeför denochomständighetersamtliga relevantafördan att
tvivel förrimligtmåste ställdaomständigheter utomvaraogynnsamma

hä-svenskför avgörandet. Igrund görstill rättläggas avstegkunnaatt
måste därför krävasfåtal speciella fall. Det vä-rifrån iendast tungtett

vid för-beviskravordning medinföraskäl förgande uttunnatettatt en
alltså effektiviseringFråganpå grund brott. ärverkande avenomav

så föränd-angelägenförverkanderegleringennuvarande ärden att en
motiverad.sådan riktningring i är

bevissvårighetema inteutrednings- ochvår kanmeningEnligt gene-
frågabör komma iså besvärande detrellt attatt merasett anses vara

vissaoch underbrottstyperVid vissasänka beviskravet.allmänt om-
såsvårigheter uttala-dessaolägenhetemaemellertidständigheter är av
fårrättssäkerhetsaspektenbeaktandemeddetde, ävenatt ansesav --

något förlättarebevisbördaåklagarens närvaran-motiverat görs änatt
Såbegångna brott.egendom ochvisssambandet mellanvad gällerde
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mening fallet någonenligt utredningens döms för narkotikabrott,närär
vinningsbrottslighet eller brottslighetallvarlig typisktannanmera som

ekonomisksamband med brottslighethar och det samtidigt, medsett ett
till känt lagöverträdarenshänsyn bl.a. vad ekonomiska för-ärsom om

hållanden, finns starka skäl lagöveiträdarens tillgångar heltatt anta att
från brottsligeller delvis härrör verksamhet.

Härtill kommer det redan tidigare nämnda förhållandet, det i fle-att
närliggande länder införtshar regler förverkande brottsut-ra oss om av

byte i samband med allvarligare vinningsbrottslighet eller narkoti-
kabrottslighet, åklagarensinnebär bevisbörda under vissa förut-attsom
sättningar lättas långtgåendeoch eller mindre förklarings-att en mer
plikt läggs lagöverträdaren.

Även det gäller det arbete påbedrivsnär det internationellasom
planet, inom FATF, kan konstateras effektivisering det.ex. att en av
nationella rättsordningamas regler vinningsförverkande högtärom en
prioriterad fråga.

Mot bakgrund den ökande internationalisering underav som senare
år kunnat iakttas det gäller den ekonomiskanär brottsligheten detär
angeläget den svenska förverkanderegleringen påtagligtinteatt är mer
restriktiv de finnsregler i vår omvärld.än En alltför avvikelsesom stor

detta slag innebär risk för Sverige framstår fristad förattav en som en
vissa allvarlig brottslighet och därmed drar till sådantyper sigav
brottslighet.

Med tillhänsyn det anförda det finns behov iatt ävenanser attav
svensk komplettera nuvarande förverkandereglerrätt med bestämmel-

utbytesförverkande grund brott innebär åklagarensser om attav som
bevisbörda under vissa förutsättningar något lättaregörs förän närva-

såvittrande gäller sambandet mellan viss egendom begångnaoch brott.
Detta således enligt vår meningär den enda möjliga för nåvägen att
fram till det målövergripande vårai direktiv. följandeI detsom anges
skall diskutera hur sådannärmare reglering lämpligen bör utfor-en
mas.

tydlighetensI intresse vill erinra förverkande i fram-ävenattom
tiden självfallet i första hand skall ske med stöd nuvarande regler,av
låt vi föreslår vissa justeringarävenatt i del dessa.att görsvara en av
Vad vi diskuterar den utformningenrör närmare längre gåendenu av en
förverkandemöjlighet i vissa fall.
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förverkan-utvidgadedetNärmare6.3 om

utformningdets

konstruktionGrundläggande6.3.1

bok-oredlighet borgenärer,någon förVårt Dömsförslag: motgrov
före-för vilketenligt BrBvinningsbrott ärföringsbrott är grovt,som

narkotikastrafflagen,enligtår brottellerifängelseskrivet mer,sex
värdet hansvarusmuggling, skallellerskattebrott avgrovt grov

förverkat, detförklarasåklagaren kunnayrkandeegendom omav
från verksamhet ellerbrottslighärröregendomensannolikt attär att

sådan Förver-verksamhet.utbytevärdedess motsvarar avannars
oskäligt.skulledetinte skeskall dockkande varaom

§i 36 kap 1nuvarande regelnenligt denbrottsutbyteFörverkande av
oftagällerrättsverkan brott. DetsammasärskildBrB utgör omaven

förutsättningbestämmelser. Enspecialstraffrättsligaenligtförverkande
begåtts.alltså harbrottförverkande härför är att ett

Även särskildutformasförverkandet börutvidgadedet som en
sådan lös-starkt förRättssäkerhetsskäl talarbrott.rättsverkan enav

förverkandeförutsättning för utvidgatalltsåbörning. Det attvara en
begåtts. härutöverbrott har Det börangivna ävenfleraeller närmareett

förverkandetutvidgadeför brottet. Detnågon tillfällskrävas att ansvar
förverkande-den döms för detriktasförsta hand kunnaskall i mot som

överlåtit till honomlagöverträdaren egendomNärgrundande brottet. en
under vissaskall det emellertidjuridisknärstående fysisk eller person

förverkandeförklaringriktamöjligtförutsättningar även motatt envara
avsnitt 6.4.härom idenna. Mera

till grund förskall kunna läggasdå de brottkretsenHur bör somav
utred-Som redan konstateratsavgränsasförverkande ärutvidgatett
insti-förverkandet börutvidgadeuppfattning detningens utgöra ettatt

brottslighetekonomisknarkotikabrottslighet,riktadmed udden mottut
innebär bl.a.organiserad brottslighet. Det sagdaochsamt annan grov

utvidgat förverkande börgrund förbrott skall kunnade utgöraatt som
förekommande in-vanligtsådan typisktdekaraktär ärsettattavvara

slag. Enbrottslig verksamhetomfattandeslag i nämntav nyssen mer
också våra direktiv liksomväl medsådan avgränsning överensstämmer

utomlands tillämpandemed normer.
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utgångspunkten naturligtdet till börjanangivnaMed den är atten
i medförverkande skall kunna aktualiseras sambandfrågan utvidgatom

Gärningar här slag regelmäs-vinningsbrott.allvarliga äravsettavmera
Brottsbalksbrott har ekonomisk vinningkriminaliserade i BrB.sigt som

i årvilka kan följa fängelse eller börbrottsrekvisit och sex mersom
brott skall kunna föranleda utvidgatsåledes utgöra av somen grupp

förverkande.
sammanhanget del brott visserligenintresse iAv är även en som

vinningsbrotten iinte de sig ägnade le-sätt är attgrovasamma som
förmögenhetstillgångarnågon erfaren-da till ansamling av men som
i sambandhetsmässigt ofta förekommer med ekonomisk brottslig-grov

hänförahet. Till brott oredlighet borge-denna är att motgrupp av grov
bokföringsbrott skattebrott liksom detnärer, är grovt samt grovtsom

tullområdet,motsvarighetsistnämnda brottets nämligen grov va-
alltså vid dessarusmuggling. Vi det brottstyper moti-även ärattanser
möjlighet till utvidgat förverkande.det finns Gemensamtverat att en

för mindre notoriskadem de eller inslag i den brotts-utgörär att mer
intresse.lighet här ärsom av

kategori vårEn ytterligare brott vid vilka det enligt mening ärav
tillgångangeläget till möjlighetha till utvidgat förverkande äratt en

Narkotikabrottslighetennarkotikastrafflagen.brott enligt kännetecknas
bl.a. imycket omlopp. Vinsterna kan i deär ävenatt storaav pengar

gångerenskilda mångafallen mycket höga. Det torde vidare intevara
helt ovanligt i samband med husrannsakan eller kroppsvi-attvara man

sitation i anledning misstänkta narkotikabrott påträffar relativt storaav
penningsummor, inte möjligtdet knyta till konkretär brottatt ettsom
på för närvarande fordras för förverkandesätt skall kunna ske.attsom
Däremot torde i här avsedda fall omständigheterna sådanaoftast vara

fårdet sannolikt påträffadede frånsägas härröratt attvara pengarna
brott jämför 1991 612.NJA s.

Gemensamt för övriga kategorier brott, enligt vad angi-av som som
vits i det föregående skall kunna föranleda utvidgat förverkande, är,

påpekats, det sig allvarlig brottslighet.rör Närattsom nyss om mera
det gäller brott narkotikastrafflagen bör emellertid inte uppställasmot
något påkrav det skall fråga särskilt kvalificerade brott;att vara om
samtliga gärningar faller under narkotikastrafflagen alltså,bör medsom
den i det följande angivna inskränkningen såvitt gäller de brottsforrner

förstadier till fullbordade brott,utgör kunna läggas till grund försom
utvidgat förverkande. främstaDet skälet härförett det i deär att nyss

angivna situationerna, där penningbelopp påträffasstörre vid in-ett ett
gripande i anledning misstanke narkotikabrott, från effekti-av en om
vitetssynpunkt framstår angeläget belopp motsvarande deatt ettsom
påträffande medlen kan förklaras förverkat detäven skulle visa sigom
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Eftersomstyrkas.narkotikabrott kanallvarligtmindreendast ettatt
billig-underlåta förverkandemöjlighetskalldomstolen att omges

möjligtvår bedömningenligtdetdetta, börtalar för atthetsskäl vara
vidförverkandemöjligheten till utvidgatvidsträcktadenundvika att
vidVi hari det enskilda fallet.oskäliga resultattillledernarkotikabrott

inte sällan harutomlandsbeaktatbedömningarvåra även att enman
ökandealltmerdenmotiveradvår mening högst strängareenligt syn

gående möj-tagit sig uttryck bl.a. i längrenarkotikabrottsligheten, som
brottslighet.narkotikabrott vidvidförverkande änligheter till annan

förverkandeföranleda utvidgatbör kunnabrottKretsen ettsomav
åtalssyn-sådant snedvridningar bl.a.utformasmåste sättäven att ur

såsamtidigt ochsällan förekommerintebrottundviks. Ompunkt som
åtskiljs såskeendeocholika sidor sättspeglar ettsägaatt sammaav

utvidgatbilda bas förandra skulle kunnainte detdet ettatt ena men
åtalsinverka utfornmingkan detta kommaförverkande, ettettatt

från brottsbekämpningssyn-kan bliResultatetönskvärtinte sätt. att en
Vårtmåste väljas.krånglig, eventuellt äventyrlig,onödigtpunkt väg

sådantundvika slag.för olägenheterdärför gjortsurval har även att av
avgränsningen inte helt konsek-sig hävdasi och förDet kan äratt

oftafinnsuppenbarligen andra brottstypereftersom det ävenvent, som
omfattande ekonomisk brottslighet,ingår iinslag t.ex.ett merasom

med den tidigare närrmda kretsenRedanhuvudman.trolöshet mot av
träffatorde emellertid institutet kommaförverkandegrundande brott att

målgruppema. rättssäkerhetsskäl bör kretsenAvangelägnade mest av
bedömasinte vidare vad kanförverkandegrundande brott göras än som

nåpåkallat effekterna.för de avseddaoundgängligen attvara
Även utredningens förslag utvidgatförhållandet det,det att om om

fråga införa för vidkomman-blir svensktförverkande godtas, att ettom
vissförverkandeinstitut talar för fram medbörde helt attnytt man

alltså ef-finnas skäl utvärdera de reglernasförsiktighet. Det kan att nya
vidga förverkandegrundandekretsenfekter innan överväger attman av

hittills för.till andra de brottbrott än stannatatt avse
frågasärskild i sammanhanget det för utvidgat förverkan-En är om

sådantföreligger förver-fordras fullbordat brott ellerde bör att ett om
vid försök, förberedelse stämpling till dekande bör kunna ske ochäven

särskilt kanangivna brotten, föreskrivs härför. Nämnasnärovan ansvar
såväl utvidgatförsöksbrott enligt norsk dansk kan grundarättatt som

förhållandet skillnadenförverkande. mellan försök ochDet att ettett
framståfullbordat stundom kan tämligen formell talar i vissbrott som

vårmån sådan Enligtför ordning. bedömning emellertid behovetären
kunna tillgripa utvidgat förverkande vid brottsformerredan deattav

förstadier till fullbordade intebrott särskilt uttalat. Vadutgörsom som
finns anledning framdet med viss försiktighetsagts att attomnyss
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detinnebär vidareförverkandeinstitut attinförandetvid nyttettav
Visammanhang.i förevarandeåterhållsamhetanledning till ävenfinns

förverkandetill utvidgatmöjlighetenbegränsafördärförhar attstannat
fullbordade brott.sigfall där dettill de rör om

skall kunnaförverkandetill utvidgatställningåterstårDet att ta om
till brottnågon gärningsmandå dömsfråga endastintei ettkomma som

någon fördömsförverkandesådant även närkan grunda utansom
före-anförts i detsådant Vadbrott.anstiftan tillmedhjälp eller ett som

för-utfommingen detåterhållsamhet vidgående vikten av nyaavom
möjlighetentala för begränsai förstonekanverkandeinstitutet attsynas

så-gämingsmannaskap. Entill fallförverkande enbarttill utvidgat av
inteförverkandeinnebära utvidgatemellertidskulleordningdan att

framstår angelägetsituationer, där detfråga i vissaikunde komma som
exempelsådant förverkande. Somingripa medmöjlighetha ettattatt

organiserad brotts-ekonomisk ochfinansiärerkan nämnas att annanav
medhjälp tillföremål lagföring ofta döms förförblirlighet denär

begångna inom förskattebrottfråga. falli Ibrotten enramengrovaav
också regelmässigt medver-döms denverksamhetjuridisk sompersons

utfardande falska fakturor, förexempelviskat till brottet, genom av
fråga på ställ-i inte grundskattebrottet,medhjälp till avom personen

blirdirektör motsvarandeverkställande ellerstyrelseledamot,ning som
heller möjligt bevisagärningsman och det intebedöma är attattatt som

sådant inflytande verksamheten hanhan har haft äröver att attett anse
för den juridiskafaktisk företrädare personen.som

å sidansagda kommer mellanTill det gär-gränsenatt enanyss
å sidan anstiftan medhjälp i denningsmannaskap och andra och nuva-

medverkansregleringen i vissa hänseenden oklar. Genomrande är att
första stycket andra meningen BrB dendet i 23 kap. 4 § att somanges

med-inte gärningsman skall dömas för anstiftan ellerär att anse som
hjälp det det finns lagstöd för ornfördelningtill brottet, attanses en av

sig följ-de medverkandes roller efter vad naturligt. Det krävstersom
har deltagit i själva utförandetaktligen inte alltid att person aven

brottet för dömas gärningsman. sammanhang-han skall kunna Iatt som
kan Straffansvarsutredningen i sitt betänkande Straff-nämnaset att

1996:185 föreslagit förändringarSOU medver-gränseransvarets av
kansregleringen genomförs, skulle eliminera åtskilligadesom, om av
de nuvarande oklarhetema. Mot bakgrund de gränsdragnings-av

för föreligger vårproblem närvarande det emellertid enligt be-ärsom
dörrming inte lämpligt möjligheten till utvidgat förverkande be-göraatt
roende gränsdragningen mellan gämingsmannaskap och med-av annan
verkan. Om möjlighet till utvidgat förverkande fanns endast vid gär-en
ningsmannaskap skulle det, bakgrund den nuvarande relativamot av
friheten vid rubriceringen de medverkandes roller, föreliggaav en upp-
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inverkakommaolyckligt kundedetta sättrisk för attenbar ettatt
åklagare domstolar.ochrubriceringsfrågan bedömshur av

möj-några begränsningar itill slutsatsenhar lettanfördaDet attoss
tillföreligga med hänsynbörförverkande inteutvidgattillligheten om

medhjälp tillanstiftan ellergämingsmannaskap, ettfrågadet är om
medjämförelsePåpekas bör dock det, iförverkandegrundande brott. att

tordeföreligger, oftareeller anstiftangämingsmannaskapfall därde
förverkandeavstå från utvidgatbillighetsskälanledningfinnas att av

vadmindre beloppförverkandeförklaringen änlåtaeller ettatt avse
fråga medhjälp.förverkas, detkunnatför sig hade när äri och omsom

enligt oredlig-narkotikastrafflagen,någon för brottdömsNär grov
bokföringsbrott, skattebrott,het borgenärer, grovtgrovtgrovt va-mot

vinningekonomiskbrottsbalksbrott harrusmugglingsbrott eller ett som
årfängelse ellervilket kan följa ibrottsrekvisit och mersexsom

visssambandet mellanbevisbörda vad gälleralltså åklagarensskall
dåFrågan hurlindrigare i dag.begångna brottoch äregendom änvara

påkallade.avseendelångtgående förändringar i detta ärsom
flera länder införts bestämmelserhar i andraSom redan nämnts som

får bevis-under vissa omständigheterlagöverträdaren bärainnebär att
vårförvärvat sin egendom lagligt Enligtbördan för han sätt.att ett

förhållan-emellertid inte underlag förbedömning finns det attatt anta
frånsådana, så drastisk avvikelsedena vedertagna rättssäker-är att en

Bevisbördan förhetsprinciper motiverad. sambandet mellanär egen-
begångna alltsådomen och brott skall vid utvidgat förverkandeäven

åvila åklagaren. lindrigarebör det ställas krav förDäremot än närva-ett
påi fråga bevisning åklagarenrande styrkan den behöverom som

i hänseende.dettaprestera
måsteVid grannlaga avvägningden mellan intressetgörassom av

vidgade möjligheter beröva de aktuella kategorierna lagöverträ-att av
fråndare vinsterna brottsliga verksamheten, åden sidan, och hän-ena

åenskildes rättssäkerhet,till den den andra, har funnit det,attsynen
för förverkande vid brottstypemade nänmda skeskall kunnaatt av
värdet egendom tillhörig lagöverträdaren, bör tillräckligt attav vara
åklagaren förmår sannolikt fråga frånegendomen i härrörgöra att
brottslig dessverksamhet eller värde vinningatt motsvararannars av
sådan detverksamhet. I sagda ligger den väsentliga skillnaden iäven
förhållande till nuvarande förverkandeinstitut, för utvidgat förver-att
kande åklagaren förmårinte skall krävas precisera från vilket kon-att
kret brott utbytet härrör; det skall tillräckligt föreliggerdetatt ettvara
samband angivet mellanslag någotegendomen och slagsav nyss
brottslig återkommerverksamhet. Vi i författningskommentaren till den

innebörden härav.närmare
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alltså förinnebär det,ordningenförordade att ettattDen yr-ossav
åklaga-bifallas, fordraskunnaförverkande skallutvidgat attkande om

tillhörsannolikt egendomutredning gör att sompresterar somenren
denneverksamhet ellerfrån brottslighärrörlagöverträdaren att annars

detankommerEnligt förslagetverksamhet.sådansigberikat genom
tillgångar lagöverträdarenvilkaklarlägga äger,åklagarensålunda att

Vidarede förvärvats.vilket haroch sättde harvilket värde närsamt
andra förvärv,inkomster ellerlagligaåklagaren utreda vilkamåste t.ex.

anskaf-erhållit tid hanunder denlagöverträdarengåvor,eller somarv
rimligen har kun-dessa medeldeltillgångarna och hurfat stor somav

eller sparande. Detta belysesegendomförvärvfördisponerasnat av
6.5.i avsnittnärmare

sådan utredning ochekonomiskbakgrunddetFörst mot av enom
omständigheter, vad finns doku-åklagaren anfördaövriga t.ex. somav

brottslighet eller tidigare miss-tidigarelagöverträdarensmenterat om
frågasannolikt egendomen i härrörframstårbrott,tankar attsomom

lagöverträdaren sig vin-berettfrån verksamhet ellerbrottslig att annars
undgåmåste förlagöverträdaren,sådan verksamhet,ning attgenom

medför inte längre kanförklaring dettaförverkande, attprestera somen
sannolikt.anses

beskaffenhetsig skyldig till brott,gjortdenAtt är attsom avsom
förhållandenutvidgat förverkande, under angivnaföranledakunna nu

vårenligt uppfattning inteåläggs förklaringsbörda, kan utgöraansesen
bärandeså rättssäkerheten dettaallvarlig försvagning utgöratt ettaven

förverkanderegleringen enligt dereformeringargument mot nuaven
ordningen kan inte heller stridaföreslagnaangivna linjerna. Den anses

signågon internationella konventioner Sverige anslutitdemot somav
till.

framhållas utvidgadedet förverkandet börDet bör attatt anser
sådan tillämpasutformning det kan lagöverträdarenäven närattges en

i fall därsannolikt berikat sig skatte- eller tullbrott, dvs. dethar genom
identifiera viss egendom åtkommeninte möjligtär att genomsom

fråga, beståvinningen i ibrottet i där brottet stället kan sägasutan av
förmögenhetsökning hos gärningsmannen.allmänen

frågan,När det gäller bestämmelserna utvidgat förverkandeom om
fakultativ obligatorisk utfomming,bör eller har förstannat attges en

så fakultativade till vida skall förverkande skall ske, detattvara om
inte oskäligt. innebär presumtionDetta uppställs för utvid-är att atten

förverkande skall övriga förutsättningarske, härför uppfyll-ärgat om
da, åtgärden får underlåtas det föreligger billighetsskälattmen om som
talar däremot.

förNär talan förs viss gärning har domstolen i och för sigom ansvar
enligt dagens officioregler förverkande skall ske iprövaatt ex om an-
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emeller-förutsätterföretagsbotlikhet medgärning. Idennaledning av
framställsdäromyrkandeförverkandeutvidgadevårt atttid avnya

förver-frågan utvidgatordningför denna ärSkäletåklagaren. att om
och for-både materielladenbeskaffenhetsådankande attär avav -

domstolens be-underställsinnan dengrundligtutredasskäl börmella -
domstolenriskeraofficialprövning skulleViddömning. attmanen

återkommerunderlag. Vitillfredsställandeintebeslutfattade sitt ett
förfarandefrågoma.6.6 tillavsnittbl.a. i

formförverkandetutvidgadeskall det utgöraredanSom antytts en
till-alltså värdet egendomendastvärdeförverkande. Det är somavav

någon honomförutsättningar,vissaundereller,lagöverträdarenhör
naturligt-för sig hade detförverkas. I ochnärstående skall kunnasom

förverkandeinstitutetför detinomtänkbartvis varit att genyaramen
såväl norskEnligt dansksakförverkande. rätt ärmöjlighet tilläven som

Vanligtvisform sakförverkande.primärtförverkandeutvidgat aven
sannoliktsvårt i hithörande fallemellertid göratorde det attattvara

Fråganfrån brottslig verksamhet.egendom härrörviss konkret ut-om
utredningenbli aktuell främst i fall däravseddvidgat förverkande är att

fråga tillgångar ilagöverträdaren i inneharvid handen ut-att enger
hanlåter sig förklaras hans legala förvärv. Harsträckning inte avsom

någraifinns det normalfallet dock knappastinkomsterhaft vissa legala
från brotts-eller viss egendom härrörvissajustskäl att attanta pengar
vår meninganförda enligtbakgrund det detverksamhet. Motlig ärav

formutvidgade förverkandetdetföljdriktigt konstrueraatt avsom en
värdeförverkande.

frågautvidgat förverkande komma iför börVi har vidare attstannat
sådant ifrågasättsmån vilken förverkandedenendast och i den motom

tillgångar. Skälet härtill i prak-huvudsakhar utmätningsbara är rent
slöseri medskulle ordningtiskt; där inget finns att ta re-en annan vara

får förstås så,hårt ansträngda Det sagda intedan att egen-resurser. nu
åtgärdersvåråtkomlig därför befinnerför exekutiva dendom är attsom

sådantnågon mening "fredad". isig utomlands i skulle Att det ettvara
kommer bli möjligtfall kan förutses det i praktiken inte taatt attatt

tillgångarna anspråk verkställighet förver-i vid kommandeetten av
något frånkandebeslut inte skäl för bortse dessa vid bestäm-utgör att

för det utvidgade förverkandet.mande underlagetav
ståndpunktenangivna utvidgat förverkande i prin-Den att ettnyss -

högre belopp värdetcip inte bör kunna vadänett motsvararavse som
tillgångarutmätningsbara har, kommerlagöverträdarens straxav som-

framgå, fråganvisst samband med hur underlaget för beräkningenatt
förverkandebeloppet bestämmas vid utvidgat förverkande.börav

utvidgatDe grundläggande bestämmelserna förverkande har ta-om
gits in i fyra paragrafer, 36 kap. l § BrB, § lagen 1960:41811nya a
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ochl968:64narkotikastrafflagen6 §varusmuggling,straff för aom
l971:79.skattebrottslagen18 §

för-beräkningenförunderlagetbör6.3.2 Hur av

avgränsasverkandebeloppet

förverkandefråga utvidgatprövningVidVårt förslag: omav en
utsökningsbalkenoch 19 §§18i 4 kap.presumtionsreglemaskall

i dessa be-gäldenärVadtillämpning. sägsmotsvarandeäga omsom
talanvilkendenställetdärvid i ut-skallstämmelser mot omenavse

förverkande-förverkande börVid utvidgatförs.förverkandevidgat
skuldsättning.tillhänsynberäknasprincipibeloppet utan

alltsåförverkande innebärutvidgatreglernaföreslagnaDe omav oss
förutsättningar skall kunna ske närvissaundervärdeförverkandeatt

verk-från brottslighärrörsannolikt egendomåklagaren lyckas göra att
sådanvinningvärdeegendomenssamhet eller motsvararatt avannars

förhållande förver-till nuvarandeskillnad iväsentligverksamhet. En
förverkande inte skall krävasutvidgatfördetkandeinstitut attär att

konkret brott lagöverträ-vilketförmår preciseraåklagaren somgenom
för-alltså frågahär inteblir detTypisktsig.berikat attdaren sett om

konkret brott.visstvinningverka ettav
påsig sikteenligt förslaget i och förförverkande kanutvidgatEtt ta

frånsannolikt brottslig verksam-härrörtillgång,viss bestämd somen
tillgången. haftfrämst harjust den Vad vialltså värdethet, och avavse

utred-ekonomiskvidtagensituationen,åtanke emellertid deni är att en
brotts-relevantdöms för i sammanhangetning visar att person somen

låter sigintetillgångar utsträckningilighet disponerar över somen
kaneller vaddeklarerade inkomster utrönasförklaras hans somavav
utredningenvadförvärv Beroendelagliga i övrigt.beträffande hans

lagligafråga lagöverträdarensdiskrepansen mellanvid handen i omger
tillgångar kanekonomiskafaktiska innehavetförvärv och det ett ut-av

mindreellervärdetförverkande här kommavidgat störreatt avse av en
maximalatillgångar. detprincip kansamlade Idel lagöverträdarensav

till-uppgå samtligalagöverträdarenstill värdetförverkandebeloppet av
gångar.

där detmed de antydda grunddragen,förverkandeinstitutEtt ty-nu
fråga vinningen vissa konkretafastställapiskt inte är attsett avom

lagöverträdarenslägga helhetsbildi stället gällerbrott attutan en av
avgörandet, angelägettill grund för detekonomiska situation gör att
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fåskallför viss egendomförutsättningarna utgöraklargöra attnämnare
förverkandebeloppet.beräkningenförunderlag av

naturligtutgångspunkten bör härprincipiella attDen egen-varanog
grund förtillför kunna läggaslagöverträdarentillhöraskalldomen att

inteutredningens uppfattningemellertid enligtberäkningen. Det är
hahålla vid princip. Man tordefast dennasituationeri allamöjligt att

förverkande harfrågan utvidgatfall däri deutgå från detattatt om
svårigheter nå fullständiggångermånga kommeraktualitet möta attatt

den,exempelvisäganderättsfrågan. Situationen kaniklarhet attvara
befinner sig iviss egendom lagöverträ-får sannoliktdet att somanses

utred-målsägande. Enligttillhör okändrätteligenbesittningdarens en
utvidgat förverkande kunnauppfattning bör även vär-ningens ett avse

sådan egendom.det av
det inte sällanmåste med kommerräknaVidare görasattattman

invändningar viss egendom,obefogadeeller mindre att somommer
förverkande besittning,utvidgat riktas har i sintalanden vilkenmot om

därför ingå för be-och inte i underlagettillhörarätteligen skulle annan
förverkandebeloppet.räkningen av

inte skall bli alltför ineffektivtutvidgade förverkandetdetFör att
någonnödvändigt uppställa formdärförtorde det att presum-avvara

utfonn-lagöverträdarens äganderätt.tionsregler avseende Den närmare
måste tidigareske med beaktande vi,ningen dessa regler attav av som

utvidgat förverkande i princip bör kunnaförordar intenämnts, ettatt
vad värdet lagöverträdarensbelopphögre än motsvararett som avavse

tillgångar. alltsåReglerna utvidgat förverkandeutmätningsbara börom
anspråkegendom inte kan i vidi princip inte medge att tassom en

förverkställighet förverkandebeslutet läggs till grund be-kommande av
förverkandebeloppet. Följaktligenräkningen bör i huvudsak motsva-av

frågagäller i utmätningsförfarandetrande presumtionsregler som om
vid utvidgat förverkande.gälla även

bestämmelserna utmätning ifrämst lös egendomDet är om av
§§ utsökningsbalken i detta4 kap. 18 och 19 UB intresseärsom av

18 första stycket föreskrivs gäldenären skallsammanhang. I § att anses
itill egendom han har sin besittning, det inte fram-ägarevara som om

går egendomen tillhör När det gäller registrerat skepp,att annan.
nå-luftfartygskeppsbygge eller registrerat grundar besittning dock inte
till-presumtion för äganderätt. Här skall i stället egendomengon anses

framgårdenne inskriven och intehöra gäldenären, detär ägareom som
tillhör 4 kap. 18 § andra stycket och kap. 9 §egendomen 1att annan

UB.
presumtion besittning inskriv-För brytande den respektiveav som

alltsåning för gäldenärensenligt 4 kap.18 § UB äganderätt krävsger
framgår tillhör fordras andra orddet egendomen Det medatt att annan.
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Ärgäldenären. ägar-tillhörinteegendomenstyrktkandet attatt anses
fördettaalltså egendomen mätas utkan trotstveksammaförhållandena

skuld.gäldenärens
i ak-reglersärskildagällersammanborvaraktigtmakar nuFör som

registrerategendomlös änharmakarOmhänseenden.tuella annan
be-i sinluftfartygregistreratellerskeppsbygge gemensammaskepp,

gäldenärenUBstycket19§ förstakap.enligt 4skall ansessittning,
makarnasannolikt ärintesåvida det görsegendomen, atttillägaresom

samäganderätt11904:48lagenenligtegendomentillsamägare s. om
maken ellerandradentillhöregendomenframgårhellerinteoch det att
sammanborvaraktigtgäldenärengäller närDetsammanågon annan.

enligtförhållanden. Ochäktenskapsliknandeundermakemed änannan
bestämmelsergäller dessasamborhomosexuella1987:813lagen om

förhållande.homosexuelltitillsammansbortvå ettnäräven personer
4ibestämmelsernaredovisadedeföreskrivasLämpligen kan att nu

prövning-tillämpning vidmotsvarandeskall§§ UBoch 19 ägakap. 18
i dehärvid vadochförverkande sägsutvidgatfrågan att somomen av

vilkendeni stället skallgäldenärbestämmelserna motnämnda avseom
förs.förverkandetalan om

frågalagfart har ibevisverkanstarkatill denMed hänsyn omen
nödvändigtdet intetordeegendomtill fastäganderätten att upp-vara

så-påsiktepresumtionsregelytterligarenågon särskildställa tarsom
dan egendom.

alltså in-deninnebär bl.a.bestämmelsen ärföreslagnaDen att som
eller luftfartyg skallskepptill registreratskriven ägare presumerassom

lösregister avseende olikaAndraegendomen.till typerägare avvara
sådan beskaffenhetintebilregistret, däremotegendom, är attt.ex. av

betydelse.registerinnehållet tillmätaskan samma
för-bestämmandefråga hänsyn vidsärskild gällerEn avomannan

Syftet medtill den misstänktes skulder.skallverkandebeloppet tas en
förberäkning avdragvid denna medgavsordning innebärande detatt

fordranförsöka undvikavissa skulder skulle att att statensvara
övriga borgenä-kom konkurrera medutvidgat förverkandegrund attav

sådan ord-vilkenanspråk. Frågan emellertid i utsträckningär enrers
praktiken skulle borgenärema.ning i gynna

det maximala förverkandebeloppetvid bestämmandeOm man av
till erkända skulle det in-medgav för skulder kreditinstitutavdrag t.ex.

måni kvar-nebära förverkandebeloppet blev motsvarande lägre. Enatt
verkställigheten för-stad till säkerställande fordran grundav avav

dåverkandet skulle givetvis endast kunna detta lägre belopp ochavse
förfoganderättenlagöverträdaren skulle ha kvar egendom tillöver ett

värde motsvarande de aktuella skuldernas belopp. Om lagöverträdaren
förhåller sig sina sådanlojal borgenärer, skulle ordningmot utanen
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inte. Idockgarantier härför finnsNågrafördel.till dessastvekan vara
gånger tillmånga liggadet näraskulleskulderförfallnafråga nogom

skul-för avsikt reglerahadeintelagöverträdaren atthands anta attatt
den.

bestämmandevidinte medgavsskulder däremotföravdragOm av
till säkerställandekvarstadskulleförverkandebeloppet, statensaven

iomfattaförverkandet kommautvidgadedetgrundfordran attav
Frågantillgångar.lagöverträdarens ärmån andelmotsvarande större av

borge-för lagöverträdarensnågon nackdelinnebäradå skulledettaom
närer.

fordrankvarstad förUB hindrarförsta stycket15 §16 kap.Enligt
förmed kvarstadfråga eller beläggsiegendomen utmätsinte annanatt

för fordranbelagts med kvarstadhar utmätsegendomOmfordran. som
förmånsrätt iförenad med särskildintefordran,för är egen-somannan

för kvarstadsborgenä-samtidigtegendomen utmättskalldomen, anses
be-Om egendomandra stycket UB.§16 kap. 15fordran somrens

utvid-fordran grundsäkerställandekvarstad tillmedlagts avav en
medförenadfordran, inteförförverkande ärutmättesgat annan somen

följaktligenskulle egendomenförmånsrätt i egendomen,särskild vara
dåbåda skulleför fordringar och desamtidigt dessautmättatt somanse
fåskulleoch den andre borgenärenfå på lika fot, dvs.konkurrera staten

förrnåns-fordringar 9 § fjärde styckettill sinai proportionbetalt
meningenförsta andrajämförd med 1 § stycketl970:979rättslagen

lag.samma
givetvis nackdelkan detutmätningsborgenärenFör sägas attvara en

jämför med detmednödgas konkurreradetta sätt staten, manom
besittning egendomi sin skulle ha kvarfallet gäldenärentänkta att som

fordran.anspråk utmätningsborgenärensför täcka helakunde i atttas
beräkningenvad dragits vidHuruvida motsvarandeegendom, som av

också skulle fin-för borgenärens fordran,förverkandebeloppet denav
anspråkbesittning föroch kunna ikvar i lagöverträdarens tas attnas

fråga beroende lagöverträdaren lojalskulden i dockreglera ärär attav
lagöverträdaren befaras förfoga sinsin borgenär. Kan övermot egen-

någonpå innebär det inte nackdel för borgenärenillojaltdom sättett
meddelad till säkerhet för förverkandefordran kommerkvarstadom en

bådatäckande det högre de här tänkbaraomfatta egendom tillatt av av
beloppen.

förrnånsrätt. utmätningsfordran för-Kvarstad medför inte En ärsom
förmånsrätt således företrädei viss egendom harenad särskildmed

Eftersom på utvidgatframför kvarstadsfordran. krav grundett aven
någon förmånsrätt,särskild det allt-förverkande inte bör grunda skulle

så sådant förinte i fall till nackdel utmätningsborgenärenheller ett vara
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vid be-inte för skuldernågot avdrag skervilkenenligtordningmed en
förverkandebeloppet.räkningen av

frågan, avdragbedömningenbetydelse förgrundläggandeAv av om
frågan borge-sammanhang,förevarandei ärför bör skeskulder att om

ibestämmelsernaregleratsbetalning hartillinbördes rättnärers genom
utmätninginnebär bl.a.Regleringenförmånsrättslagen och UB. att ger

§ fjärde9utmätning egendomframförföreträde av sammasenare
alltså hardenförmånsrättslagen. ankommerDetstycket ensom

fallfordringen itillbetalning sker,fordran bevaka annatattattattatt se
grundverkställighetbegäraexekutionstitel ochfastställd iblir atten

stå någonfårdetta riskenförsummardenna. Den taratt annansomav
anspråk diskuteradeföre honom. I dettillgångar igäldenärens ovan

alltså kun-hade utmätningsborgenärenförfallna skuldenfallet denmed
verkställighet först.sökamedundvika konkurrens attstatennat genom

vår möjligtbedömning knappastenligtHärtill detkommer är attatt
iinvändningsfri uppdelning mellan dettaochhanterbargöra sam-en

anfördabeaktansvärda skulder. Detbeaktansvärda och intemanhang
skäl talar för huvudprincipenövervägandeleder till slutsatsen attatt

be-till lagöverträdarens skulder vidhänsyn inte skallbör tasattvara
Eventuella ömmande fall börförverkandebeloppet.räkningen merav

för-domstolen utnyttjar den möjlighetkunna hanteras att somgenom
frånavstå förverkande eller förverka mindreinnefattarslaget att ettatt

förfall billighetsskäl talar detta.belopp i där
påkalladefrån principen iangivna kan dockUndantag den nyss vara

fall där det kan förutses lagöverträdarenvissa särskilda situationer. I att
skadestånd grund hand-kommer förpliktas brottatt utgeatt av som

rättegång frågan utvidgat förverkande torde detläggs i som omsamma
sålunda tillskäligt hänsyn denna omständighet vid fast-ofta tasattvara

också uppståkan situa-ställande förverkandebeloppet. Det tänkasav
närståendeförverkande hos där skulletioner vid utvidgat det vara

inte beakta viss skuldsättning med anknytning till denoskäligt att
återkommeröverlåtna i författningskommentarenegendomen. Vi till

frånfrågan angivnaundantag den huvudprincipen.ovanom
förEnligt förslaget grunderna beräkningen förverkande-anges av

beloppet vid utvidgat förverkande i 36 kap. 1 § andra och tredjea
styckena BrB.
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frånskekunnaförverkandeutvidgatBör6.4

lagöverträdarennärstående till

förverkandeför utvidgatförutsättningarFöreliggerVårt förslag:
för-detår före detfeminomoch har han attlagöverträdarehos en

honomÖverlåtit tillegendombegicksverkandegrundande brottet en
mån fullgottskall, i denjuridiskfysisk ellernärstående ve-person,

närståendehos denkunna skei ställetförverkandeutgått,derlag inte
skallFörverkandetöverlåtna egendomen.denvärdetavseende av

närstående för-denegendomvärdetkunnaaldrigdock somavavse
väckande.år talansföretioänvärvat mer

hansbefararlagöverträdare,medmåste räkna attMan egen-att somen
åt-vidtaförverkande, kan kommaföremål för utvidgatbliskall attdom

undgåeller för heltförverkandebeloppet attbegränsagärder för attatt
tillför lagöverträdarenförverkandeförklaring. Ett näradrabbas av en

då förakunnaskulleförfaringssätt överliggandehands att egen-vara
juridisk Detnärstående fysisk eller ärnågon honomtilldom person.

sådan utform-förverkandetutvidgadeangeläget detgivetvis att ges en
sådana disposi-kringgå regleringenmöjligheternaning, attatt genom

skall kunnamån förverkandeutvidgatFrågan, i vadtioner begränsas.
överlåtelsegiltigcivilrättsligtegendomvärdet engenomsomavavse

alltså väsentligstår lagöverträdarennågon ärtill nära,förts över avsom
effektivitet.förverkandeinstitutsbetydelse för detta

undgå utvidgatmöjligheternasyftar till begränsaRegler attattsom
närstående utformaskanegendom tillföraförverkande överattgenom

Överlåtnalåta denskulle kunnamöjlighetEnolika sätt. attvara
skallberäkningen det beloppföringå underlagetiegendomen somav

införaalternativ kundeEttlagöverträdaren.hosförverkas attannat vara
finnsåtervinningsinstituttill detmotsvarighetnågon form somav

lösning skulle kunnaområde. tredje öppnaEnkonkursrättens attvara
närstående egendomförverka värdetdendirekt hosmöjlighet att aven

till honom.lagöverträdaren fört översom
beloppdetvid bestämmandetalternativetnämndaDet först att av-

till-vissaräkna med värdetlagöverträdarenförverkas hosskall avsom
närstående skulle sannolikt kunnatill honom utgö-gångar tillhörsom -

kringgåenden.diskuterade formenhäreffektivt hinder denmotett avra
i före-mindre med denemellertid rimma välsådan skulleordningEn

börutvidgat förverkande inteprincipengående avsnitt berörda att ett
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lagöver-värdetvadbelopphögre änkunna motsvararett avsomavse
tillgångar.utmätningsbaraträdarens

någon formbegagna sigockså avvisat tankenVi har att avav
vår bedömningenligtsådan konstruktion skulleåtervinningsinstitut; en

lös-komplicerad. lämpligasteonödigt Denblevregleringentillleda att
närstå-möjlighet direkt denhosställetningen i attattvara ge ensynes

egendom.Överfördvärdetende förverka av
skalldå närståendekretsenblir hurfråga sammanhangeticentralEn

utgå från närståendebegreppdetstannatförVi haravgränsas. att som
konkurslagen.i jämför 4 kap. 3 §återvinning konkursanvänds vid

sålunda räknasnärstående skallSom

ieller släktinglagöverträdaren eller syskongift medden ärärsom
besvågradled till lagöverträdaren ellernedstigandeellerrätt upp-

såeller nedstigande led eller denimed honom ärrätt att eneupp-
syskon,gift med den andres

står särskiltlagöverträdaren personligenE den nära,sättannatsom
juridisk med vilken lagöverträdaren harnäringsidkare eller person

därmedväsentlig gemenskap grundad andelsrätt ellerärsomen
jämförligt intresse,

intejuridisk med vilken lagöverträdarennäringsidkare eller person
närstående sådanmed till hartillsammans honomenensam men

gemenskap undersom avses
vilken lagöverträdaren ledande ställningjuridisk iperson genom en

inflytandehar bestämmandeett samt
någonnärstående närstående.den till enligt 3 5är ärsomsom -

Frågan, någon närstående, får med hänsynär avgörasatt anse somom
förhållandena Överlåtelsen.till vid tiden för den aktuella

självklar förutsättning för utvidgat förverkandeEn skall kunnaatt
närstående måste sådantske hos den förutsättningarna för för-attvara

alltsåverkande hos lagöverträdaren uppfyllda. Det krävasskallär att
fråga förverkasvärdet egendomen i hade kunnat hos lagöverträda-av

haft egendomen i sindenne kvar Utvidgat förverkandeägo.ren, om
få närstående månskall vidare ske hos den endast i egendomenden

överförts erhållittill denne lagöverträdaren fullgott vederlag.utan att
brottmålBeviskravet det gäller överföringen bör idetnär vara

alltså rimligtdet skall ställt tvivel lagöverträda-gängse; utom attvara
närståendehar fört till denegendom fullgott vederlagöver utan attren

utgått.har
långtgåendeFör regleringen inte skall bli alltför bör möjlighetenatt

till närståendeförverkande hos underkastas tidsbegränsning. Det bören
sålunda inte möjligt förverka tillgångarvärdet den när-attvara av som
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år före det det förverkandegrun-femstående förvärvat tidigare än att
lång nå-preskriptionstidbrott hardettabegicks. Närdande brottet en -

förverkandegrundande harbrotttill hur kretsenmed hänsyngot avsom
emellertid nämndaskulle enbart denblir falletbestämts ofta nyss-

något fråganhinder förverkan-inte alltidtidsgränsen utgöra mot att om
aktualiserades avsevärd tid efter detnärståendede även över-attmot

regelFemårsgränsen därför kombineras medbörföringen ägt enrum.
så, utvid-lämpligen kan bestämmastidsfrist,absolut att ettsomom en

fårnärstående egendomaldrig värdetförverkande hosgat avse aven
år före förverkandetalans väckande.förvärvats tioänmersom

närstående till lag-förverkande hosMöjligheten till utvidgat en
lagrum, 36 kap. 5 §regleras i BrB.överträdaren ett nytt a

ekonomiskSärskild undersökning6.5

Vårt Förutsättningarna för talan utvidgat förverkan-förslag: en om
särskild ekonomisk undersökning. Reglerde skall utredas genom en

iin i 23 kap. RB.härom tas ett nytt a

få fråganåklagaren skall underlag för sitt beslut i huruvidaFör ettatt
utvidgat förverkande skall framställas fordras förut-yrkande attett om

sådanför förverkandetalan utreds. Vi valt be-sättningarna har atten
sådan utredning särskild ekonomisk undersökning.nämna en

Frågan, någon gjort sig skyldig tillhar brott denärettom avsom
beskaffenhet för utvidgat förverkande skall kunnakrävs att ettsom

på förgivetvis utredas vanligt inomkomma skalli fråga, sätt ramen en
ekonomiska skall allt-förundersökning. Den särskilda undersökningen

så förpå förutsättningarna i övrigt utvidgat förverkande. Detsikte ettta
ekonomiskainnebär bestämt det under den särskildasagda närmare att

det med vederbörandesundersökningen gäller hänsyn tillutrönaatt om
personliga omständigheter sannolikt han harekonomiska och är att

frånhärrör brottslig verksamhet eller be-egendom hansom om annars
sådan så fal-rikat sig verksamhet, och, skulle befinnasomgenom vara

huruvida det föreligger billighetsskäl talar förverkan-let, emot ettsom
vilket belopp förverkande kan ske.de eller med annars

måste alltsåbörjan kartläggningTill den aktuellaen av perso-en
Ävenekonomi genomföras. andra ekonomiska omständig-än rentnens

kan emellertid betydelse iheter sammanhanget. Det kan t.ex.avvara
sådana begångnasig omständigheter tidigare ellerbrottröra somom

Ävenekonomiskt med kända kriminella. relevanta ornständig-samröre
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under denoch dokumenterasskall kartläggasslag sär-heter dettaav
Också sådana omständigheterundersökningen.skilda ekonomiska som

åklagarenförmån skall fram. väl harNärtill lagöverträdarenstalar tas
anförtfår bakgrund vad lagöverträdarenutredninggjort sin mot somav

förrnögenhetsinnehav bedömningförklaring till sitt görasen av sanno-
sagda.i enlighet med detlikheten nyss

särskilda ekonomiskautredningen under denAvsikten vidareär att
sådant vidi skick, bevisningenundersökningen skall bringas ett att en

framhuvudförhandling kan läggas i sammanhang.kommande ett
långaekonomiska undersökningen bör iBeträffande särskildaden

beträffande förundersökning.gälla motsvarande Detstycken som
föreligga väsentliga skillnader mellan dekommer emellertid även att

instituten. Syftet med särskild ekonomisk undersökningolika ären
Ävenförundersökning. förutsessyftet med det kanänannatett en om

ekonomiska undersökningen oftast bedri-den särskilda kommer attatt
förundersökningenparallellt med skall det vidare möjligt attvas vara

inleda särskild ekonomisk undersökning sedan förundersök-ävenen
står ocksåningen klart fleraavslutats. Det reglerna i 23 kap. RBatt av

inte i fall inte omfattandealls eller modifikationer kan ägavart utan
motsvarande tillämpning beträffande särskild ekonomisk undersökning.

föreslår frågaoch för sig förändringarI torde de i förverkandeom
utbyte brott enligt huvudregeln i 36 kap. 1 § BrB kapitel 7seav av

medföra utsträckning fördet i fin-närvarande kommerstörre änatt att
anledning undersöka vederbörandes ekonomiska för-närmareattnas

hållanden fråga sådantdet förverkande. utred-Dennaäven när ettom
ning kommer ske inom för förundersökningen avseende detatt ramen
förverkandegrundande brottet. Vad anförts angående skillna-som nyss
derna mellan särskild ekonomisk undersökning förundersökning,och
liksom intresset undvika 23 kap. RB blir omfattande,mycketatt attav
har emellertid tilllett vi funnit övervägande skäl talar föratt att att
reglerna särskild ekonomisk undersökning i 23 kap.tas ett nyttom a
i RB.

En särskild ekonomisk undersökning såskall kunna inledas snart
någon bestämd kan misstänkas för brott kan utgöraettperson som
grund för utvidgat förverkande. Undersökningen skall i första hand
kunna den misstänks eller har dömts för det förverkande-avse som
grundande brottet. Om det finns anledning förutsättningar fö-anta att
religger för utvidgat förverkande någonhos närstående till lagöverträ-
daren enligt den särskilda regeln härom, skall särskild ekonomisk un-
dersökning kunna inledas närstående.den Viäven har övervägtmot att
uppställa högre beviskrav villkor för inledande särskild eko-ett som av
nomisk undersökning närstående avvisat denna tanke, efter-mot men

det skulle medföra regleringen komplicerades och innebäraattsom att
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alltför högiundersökning begränsadessådaninledamöjligheterna att
rad.g

förundersökning förutsätterfrågaigällermed vadlikhetI omsom
beslut.formligtundersökningekonomisksärskildinledandet ettenav

inledabehörigpolismyndighet äråklagarensåväl attMedan ensom en
ekonomisk under-särskildinledabeslutskallförundersökning attom

integritetsskälochåklagaren. Avendastfattassökning kunna resurs-av
undersökningsärskild ekonomiskinledafrågaidet inte kommabör att

och förimisstankar brottföreliggerdetsamtliga fall däri ettom som
förver-för utvidgattill grundkan läggasdetsådant slagsig är attav

åklagaren huru-beslutaankommadet skallkande. Eftersom att om
då lämpligtdetförverkande skall väckasutvidgat är attvida talan om
ekonomisksärskildinledandebeslutaockså behörigheten att un-avom

förbehålls åklagaren.dersökning
också ledasundersökningen skallekonomiskasärskildaDen av

led-någon möjlighet överlämnaalltså hainteåklagaren; skalldenne att
åklaga-skallpolismyndigheten. Däremottillundersökningenningen av

fåförundersökning,underpå motsvarandegivetvis, sätt an-som enren
skattemyndighet eller uppdrapolismyndighet ellerbiträdelita enav

detåtgärd till undersökningen,viss hörföretapolisman att omsomen
åtgärdens beskaffenhet.hänsyn tilllämpligt medär

Åklagarens halåta kananställa förhör med demrätt antasatt som
ekonomiskaförförhållanden betydelse den särskildakännedom avom

långtgående förundersök-lika underskallundersökningen som envara
ocksågäller under förundersökning skallreglerning. Motsvarande som

förhör,fråga hämtning till förhör, förfarandet vidhär bl.a. igälla om
inhämtandemöjligheten hålla vittnesförhör under undersökningen,att

yttrande från inflytandesakkunnig, bevisupptagning, den insyn i ochav
föremål för denna,undersökningen tillkommer denöver ärsomsom

utredningen protokollföring.komplettering samtav
utredningsförfaran-förutsättning för effektivtgrundläggandeEn ett

frågan utvidgat förverkande erforderliga in-de denavseende är attom
åtkomlig besvär. iformationen särskild betydelseAvär störreutan

upplysningar relevanta ekonomiskasammanhanget är om personers
sådanaförhållanden. följaktligen angeläget in-Det uppgifter kanär att

frånhämtas bl.a. banker och andra finansiella företag.
kap. 10 § första stycket bankrörelselagen 1987:617 föreskrivsI 1

förhållande fårenskilds till bank inte röjas. Motsvarande be-att en
stämmelser finns i 8 § lagen 1991:981 ivärdepappersrörelse ochom

1992:1610 finansieringsverksamhet.5 § lagen för-Inledandeom av
undersökning emellertid bryta sekretessen enligt de nämnda be-anses

någoninte finnsstämmelserna det uttrycklig detta.lagregeltrots att om
Denna praxis hänger med förundersökningsledaren underattsamman
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domstolhålls införvittnesförhörpåkallakanförutsättningarvissa att
gjor-och där1999:53 313SOUförundersökning sepågåendeunder s.

hänvisningar.da
särskild ekono-vårt det vidförslaginnebärframgåttSom attovan

hållamöjlighetermotsvarandeföreliggaskallundersökning attmisk
Medförundersökning.vidundersökningenundervittnesförhör som

undersökningsärskild ekonomiskinledandefårhärtillhänsyn även av
finansiellaandraför banker ochgällersekretessdenbryta somanses

förhållanden.kundersfråga dessasiföretag om
Eko-fram betänkandeEkosekretessutredningen sittlademaj 1999I

Utredningens hu-1999:53.SOUoch sekretessnomisk brottslighet
för berördaföreslå åtgärder det möjligtvuduppgift göratt somvar
informationutsträckning lämnai ökadmyndigheter och andra attorgan
eller utredaför förebygga, upptäckabetydelsesådant har attsomom

föreslagit bl.a.Ekosekretessutredningen harbrottslighet.ekonomisk att
sekretess i banker och andragällerbestämmelserdirekt dedet somav

fråga obehörigtframgå intedetskallfinansiella företag är ettatt om
förundersök-iuppgift, kan ha betydelseröjande när antas ensomen

åklagare.förundersökningsledare ellerning, lämnas till
lagstift-förslag tillEkosekretessutredningens berörda lederOm nu

fråga uppgiftslärnnandeinföras iregleringning, bör motsvarande om
Överundersökning. börekonomisk huvudsärskildunder taget reg-en

tillgångfå till uppgifter särskild eko-undermöjligheternalema attom
delar med vadundersökning i relevantanomisk överensstämma som

fråga förundersökning. Eventuella förändringar dettagäller i om
vårtalltså den fortsatta beredningen för-område beaktas underbör av

slag.
Även tillsekretesskyddet för uppgifter hänför sigdet gällernär som

förekonomisk undersökning bör motsvarande gällasärskild somen
förundersökning.uppgifter hänförliga till en

ekonomiska undersökningen avslutas, skallden särskildaNär ett
fråganfattas i talan utvidgat förverkande skallformligt beslut om om

inte.väckas eller
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Domstolsförfarandet6.6

föras sambandutvidgat förverkande skall iVårt Talanförslag: om
särskildavilket talan grundas. Föreliggeråtal för brottmed det

medge talan förs särskilt. Omdomstolen kunnaskall dockskäl, att
åtalskall RB:s regler allmänt för brottsärskiltinte annat omanges,

må-fängelseanledning döma till iför vilket det finns änatt mer sex
sådanutvidgat förverkande.vid talan En talannader tillämpas en om

fråntvå årinom det domen avseenden det brottskall väckas att
grundas laga kraft.vilket talan vann

framgått utvidgade förverkande vårt förslagdet iSom redan är även
särskild rättsverkan brott. Det därför naturligtkonstruerat ärsom en av

rättegång åta-frågan utvidgat förverkande itasatt upp sammaom som
förverkandegrundande brottet.let för det Det kan emellertid förutses att

måste genomföras för åklagaren fåden utredning skallatt ettsom un-
fråganförderlag sitt beslut i väckande talan utvidgat förver-om av om

kande icke anspråk.stundtals kommer obetydlig tid i hän-Medatt ta en
finnshärtill det önskvärt det möjlighet handlägga talanär att attsyn en

sådant rättegångförverkande i särskild åtaletefter det förattom en
brottet har prövats.

fråganIntresset kunna handlägga utvidgat förverkandeattav om
spörsmåletefter särskild talan väcker huruvida hänsyn bör tilltas ett

utvidgat förverkande påföljdsbestämningenvid avseende det brott som
läggs till för förverkandet påföljdengrund eller kanske för dettaom
brott i stället bör beaktas vid förverkandebeslutet.

Frågan s.k. sanktionskumulation, dvs. samtidigt brukettom av mer
straff eller negativ reaktion brott, diskuterades i förar-än ett annan

års påföljdsbestämningsreform.betena till 1989 frågal förverkandeom
konstaterade departementschefen i författningskommentaren till
29 §kap. 5 BrB det i praxis vanligt brottspå-hänsyn tillatt att togsvar
följden vid beslut förverkande. Hon fortsatte 1987/881120prop.om

90:s.

ordning fårDetta ha måstegoda skäl för sig. emellertidär Deten som anses
sådanabeaktas förverkande kan fylla funktioner eftergift elleratt att en

jämkning förverkandet inte möjlig eller lämplig, exempelvis för-ärav om
verkandet fortsatt sådanamotverka brottslighet. fallär I vissa kanavsett att
det därför motiverat hänsyn till förverkandet påföljdsbestäm-vidatt tavara

Fråganningen i förstället har berörts i 1986/87:81 änd-tvärtom. prop. om
ring i lagen straff för vissa trafikbrott. Efter förslag i propositionen in-om
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för-fordonförklaraomständighetervissaunder ettmöjlighetfördes atten
medstatsrådet, i enlighetföredragandeuttaladehärmedsambandverkat. I

allmännaenligtförverkandebeslutlagrådet,påpekande ettatt omett av
påföljd a.för brottetbestämmandevidbeaktasbörprinciper s.prop.av

paragraf.8 i dennapunkttäcksSituationen12. av

tillståndpunkten, hänsynalltså intagit denha attLagstiftaren synes
ibestämmelserenligt gällandeförverkandesanktionskumulation vid nu

dettajämkas. Förstförverkandetskall skehandförsta att omgenom
tillhänsynförverkandets syfte, börtilllåter med hänsynsiginte göras

iHD NJApåföljdsbestärrmingen. Samtidigt harvidförverkandet tas
trafikbrottslagen,med stödförverkande ut-401,1990 avsom avsers.

tillräck-fall,i alldeles speciellamöjligen ärdet inte,talat änannatatt
tillmed hänsynaktuellt hänseendei härskillnadbefogatligt göraatt

för-också sammanhangi dettaförklaradesyfte. HDförverkandets att
för brottet,påföljdbestämmandevidbeaktasi princip börverkandet av

gämings-förförverkande kännbartdomstol förordnar ärnär somom
mannen.

på grund brottvid förverkandestår detSå dock klart,mycket att av
tillbefogat hänsynofta kanbestämmelsergällandeenligt att tavaranu

förverkandeförkla-uppkommersanktionskumulation närden ensom
för förverkandegrun-till detnågon dömsring riktas mot ansvarsom
i särskilda fallet kanomständigheterna detBeroendebrottet.dande

brottspåföljden.förverkandet ellerjämkningskedetta avavgenom
deli dennaskiljer sig emellertidförverkandetutvidgadeDet även

betydelsegällande regler. särskildenligt Avfrån utbytesförverkande nu
brottspåföljd alltidmedan förverkande ochsammanhangi detta är att

förverkande brottsutbyte enligtvidreaktioner brottutgör avsamma
typisktvid utvidgat förverkandeförverkandeinstitut, detnuvarande sett

förverkande förut-något sådant samband. Ett utvidgatinte föreligger
begåtts särskilda be-brott, enligt devisserligen detsätter ettatt som

sådant förverkande,till grund förkan läggasstämmelserna härom men
från brottslighet. des-utbyte Ii allmänhetförverkandet här annanavser

för-utvidgadesåledes inget givet samband mellan detfinns detfallsa
åtaletnågot i gärningoch denomfattningverkandets moment av-som

fråga in detkomma idet inte kaninnebär bl.a.Detta väga ut-attattser.
bedömning vadförverkandet vidvidgade utgör en propor-av somen

för-åtalade utvidgadeden gämingen; detoch rättvis reaktiontionell
denna gärning.inte sikteverkandet helt enkelttar

hänsyndomstolen inte skalltill slutsatsenanförda lederDet taatt
påföljdsbestämningen detvid avseendeförverkandetill utvidgatett

Frånförutsättningarna för förverkandet. dennabrott utgörsom en av
någraalltså hinder ordning in-intesynpunkt föreligger motsett somen
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särskildihandläggasförverkande kanutvidgatfrågan ennebär att om
harbrottet prövats.åtalet förrättegång detefter att

samban-vadframhållas sagtsbörsammanhanget attI ovan omsom
förverkandegrundandedetochförverkandetutvidgadedetmellandet

vid för-påföljdenbeaktaskälfinnshellerintedet attinnebärbrottet att
verkandebeslutet.

förver-åtalet för detÄven förverkande ochutvidgatfrågan omom
börhandläggasalltså skall kunna separat,kandegrundande brottet

ifrågordessahuvudregeln tasredan attdock, uppantytts; varasom
närstå-ochlagöverträdarentillhänsynrättegång. minstInte avsamma

5 §36 kap.enligtförverkandeföremål för utvidgatblikanende, asom
underförverkandefrågan inte lämnas öppenangelägetdetBrB, attär

Även skälprocessekonomiskanödvändigt. ta-vadtidlängre ärän som
förverkandegrun-åtalet för detmöjligtlångtså prövarförlar att man

sammanhang.förverkande iutvidgatfråganoch ettdande brottet om
be-förebringasutredningregelmässigt denVisserligen kommer som
förmån relevanti mindreendastgärningenåtaladedenträffande vara

handläggningförverkandefrågan,bedömningen gemensamenmenav
kan begränsas.rättegångstillfällenantaletinnebär att

lagöverträda-såvälförsförverkandeutvidgattalan motfall därI om
iutredningen vä-kommernärstående till honomnågonmotsomren

förverkande-starkt förtalarDettasentliga delar attatt gemensam.vara
nämnda hu-Den tidigaretillsammans.handläggssådana fallfrågoma i

skall förasförverkandeutvidgat gemensamttalanvudregeln, att omen
gällabör därförbrottet,förverkandegrundandeåtalet för detmed oav-

dentilltalade ellerdenendastförverkandetalan taromsett avserom
närstående till denne.sikte även en

iförsbestämmelsergällandeenligtförverkandetalanNär nuom
beträf-brottmålsreglematillämpliga delaråtal igällermedsamband

1944:10Processlagberedningen, SOUjfr.förfarandetfande hela
tillämpasprocessregleremellertid enhetligamöjligt börSå långt64.s.
iförsdennaförverkandeutvidgatpå talan oavsett sammaomomen

Viej.brottet ellerförverkandegrundandeåtalet deträttegång försom
innebördenbestämmelse med deninförsföreslår det att,därför att en

tillämpligafråga förfarandet iföreskrivet, isärskiltinte ärannat omom
målföreskrivet rörallmänhetivad ärskall gälladelar somomsom

till visstanledning dömafinnsvilket detåtal för förbrottallmänt att
månader.ifängelseförslagsvisstraff, än sexmer

yrkandevilkendenangelägetdetSom ettär motnämnts att omnyss
någon tid nödgaslängreinte under svä-riktasförverkande kanutvidgat

sådant för-drabbaskan kommahuruvida hani ovisshet att ettavomva
särskildför väckandetidsfristuppställasdärförbörverkande. Det aven

emellertid be-måsteTidsfristen längdförverkande.utvidgattalan om
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förverkandefrågan deliutredningentillmed hänsynstämmas att av en
avvägningförutses bli tidskrävande. Enkomplicerade fall kanmera

få åintresse snabbt besked ochå enskildessidan denmellan attavena
förverkandefrågan lederför utredningtidandra sidan behovet avav

utvidgat för-vår bör föreskrivas talanmening till detenligt att en om
två år fråninom det den domskall väckasverkande attsenast genom

förverkandegrundande brottet lagaåtaletvilken för det prövats vann
kraft.

förfarandereglema bör i 22 kap. idiskuteradeDe nytttas ett anu
RB.

frågaföreslårerinras de regler vi isammanhanget kanI attom om
måltvångsmedelsanvändningen i där förverkandetalan utvidgatom

förordnarförs särskilt innebär den kvarstad eller be-närrätten,att om
sådanttid inom vilken talan förverkandeslag, har densättaatt ut en om

skall väckas.
Även frågavissa avseenden, bl.a. ii andra komplettering ut-om av

huvudförhandlingenredningen, tid för och resning, behövs det särskil-
målda regler sikte förfarandet i förverkan-utvidgatrörtarsom som

de.

Tvångsmedel6.7 vid utvidgat förverkande

6.7.1 Inledning

On möjlighet till utvidgat förverkande införs, det givetvisären ange-
läget institutet sådan utformning dess effekter inteatt att stannarges en

fordrarDetta bl.a. förutsättningar skapas för effek-papperet. att ett
tivt utredningsförfarande och verkställigheten beslutatt ett ut-av om
vidgat förverkande åstadkommakan säkerställas. För detta torde detatt

nödvändigt vissi utsträckning möjligheter tillgripaatt attvara ge
straffprocessuella tvångsmedel för dessa ändamål.

straffprocessuella tvångsmedelSom räknas till början gripande,en
anhållande och häktning den misstänks för brott de s.k.ett samtav som
häktningssurrogaten övervakning, reseförbud och anmälningsskyldig-
het. brottmål,Kvarstad i beslag, husrannsakan, kroppsvisitation samt
medtagande och hämtning till förhör enligt 23 kap. 8 och 9 §§ RB är

Ävenockså hänföra till de straffprocessuella tvångsmedlen. hemligatt
teleavlyssning hemligoch teleövervakning brukar betraktas sådanasom
tvångsmedel. sådanDetsamma torde gälla dold kameraövervakning

regleras i lagen 1995:1506 hemlig kameraövervakning iochsom om
lagen 1952:98 med särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissaom
brottmål.



förverkande 143reglerNya om1999: 147SOU

visstvångsmedelgivetvisförverkande ärmedsamband avsersomI
nuvarandeDetsärskilt intresse.beslag,ochkvarstadegendom, avt.ex.

tvångsmedel i dessaprocessuellasådant,vidare sam-regelverket attär
gällerdet sä-främstbetydelse närsjälvständig attfårmanhang meraen

Frågan förver-förverkandebeslutet.verkställighetenkerställa omav
måste enligtåtalats för brottethardenhosbrottgrundkande somav

åtalet.rättegånginormaltbestämmelser prövasnuvarande somsamma
gärninganledningske ihellerintekanförverkandeSådant somav en

utred-vidintresseomständigheter äråtalet. Deomfattasinte som avav
relevantaregelmässigtföljaktligenförverkandefrågan ärningen av

innebäråtalade gämingen. Dettadenbeträffandeutredningenföräven
för-för utredningennågot behovfinnsknappast atti dagdet avavatt

ikommerdemvid sidantvångsmedeltillgripaverkandefrågan av som
brottsligaavseende denutredningen gär-säkerställaförfråga redan att

ningen.
emellertid enligtske skallskall kunnaförverkandeutvidgatFör att

förmår preciseraåklagareninte krävasförslagutredningens att genom
iskallsig; dethar berikatlagöverträdarenbrottkonkretvilket som

lag-åklagaren sannolikttillräckligt gör atthänseendedetta attvara
denneellerfrån brottslig verksamhethärröregendom attÖverträdarens

detvidaresådan verksamhet. Avsikten ärsig attberikat genomannars
förverkande ifrågan utvidgathandläggamöjligtskall enatt omvara

såvittfällande dom meddelatsrättegång detefter att avserseparat en
vidlåt huvudregelnförverkandegrundande brottet, även ut-det attvara

förverkandefråganansvarsfrågan ochskallförverkandevidgat attvara
rättegång.iskall handläggas samma

förverkandevid utvidgatmedför detnämnda särdragenDe attnu
tvångsme-möjlighet tillgripafinnsdetangelägetblir särskilt attatt en

förverkandefrågan. Iutredningensäkerställasyftedel i direkt att av
såvittgällanderedogörelse förkortfattad rättavsnitt lämnasfölj ande en

straffprocessuellaanvändandet deförförutsättningarnafrämst avavser
tvångsmedlen.

direktiv harvåra ursprungligaenligtviredan härVi vill nämna att
itillräckliga möjligheterregelverkdagensundersöka attatt gerom

säkerställatvångsmedelmed föringripaförverkandesamband med att
intevårt harutredningsarbeteUnderverkställighet.utredning och

påkalladeförändringargenomgripandenågra ärfinnakunnat att mera
justeringarfunnit vissaVi dockmöjligheter. hardet gäller dessa attnär

möjlighetVad det här gällerräckvidd bör ärallmän attgöras. att geav
egendomefterkroppsvisitation för sökaochföreta husrannsakan att

6.7.3.avsnitti förvarkan setassom
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Gällande6.7.2 rätt

åtskilli-brottmåltvångsmedelsanvändningen i omfattarRegleringen av
regeringsformen RF finns bestämmelser2 kap.bestämmelser. Iga

sådanaförutsättningar för ingrepp i dengrundläggandevissasom anger
tvångsmedel innefattar.användningen Avenskildes rättssfär som av

internationella överenskommel-vidare debetydelse i sammanhanget är
praktisk betydelse här denSverige bundet Av störst ärärsom av.ser

angåendenovember 1950 skydd för deeuropeiska konventionen den 4
och de frihetemamänskliga rättigheterna grundläggande

Europakonventionen januarisedan denEuropakonventionen. 1är
svensk SFS 1994:12191995 inkorporerad med rätt

tvångsmedelbestämmelser straffprocessuella finns iAllmänna om
månregler gäller i den fö-24 28 kap. RB. Dessa inte särskiltärannat-

tvångsmedel åtskilligareskrivet. Särskilda regler finns i lagar, t.ex.om
i polislagen och i1984:387 den nämnda lagen 1952:98 medovan

tvångsmedel brottmål.särskilda i vissa följandebestämmelser Denom
redogörelsen för gällande gäller särskilda tvångsmedlenvad derätt tar
främst sikte bestämmelserna i RB och har utformats med hänsyn till

föreslår.vivad sedermera Detta innebär redogörelsen kort-äratt mera
fattad tvångsmedlen.det gäller de personellanär

Europakonventionen

I artikel 5 i Europakonventionen föreskrivs har till friheträttatt envar
och personlig säkerhet. artikeln dåI falluttömmande de ettanges sex

tillåtet.frihetsberövande Enligt artikel 8:1 har vidare ochär rättvar en
till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
Inskränkningar fåri detta skydd enligt artikel 8:2 ske endast under för-
utsättning de har stöd i lag och de i demokratiskt samhälleatt äratt ett
nödvändiga med hänsyn till landets säkerhet, den allmänna säker-yttre
heten, välstånd,landets ekonomiska förebyggande oordning ochav

hälsovårdenbrott, eller skyddandet sedligheten eller andraav av perso-
fri- och rättigheter.ners

I artikel i första1 det tilläggsprotokollet till Europakonventionen
fysisk och juridisk till sin egendom skallrättattanges envar persons

lämnas okränkt. Vidare fårdär ingen berövassägs sin egendomatt an-
i det allmännas intresse och under de förutsättningarän inat som anges

lag och folkrättens allmänna grundsatser. Enligt vad iav som anges ar-
tikelns andra stycke inskränker den nämnda bestämmelsen likvälnu
inte sådangenomföra lagstiftningrätt finnerstats atten statensom er-
forderlig för reglera nyttjandet viss egendom i överensstämmelseatt av
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skatterbetalningsäkerställaföreller avintresse attallmännasdetmed
viten.ochbötereller av

förverkandeEuropadomstolen har attansett avkanNämnas att
Föregendom.utnyttjandetregleraförförfarande att avegendom är ett

alltsåkrävskonventionen attmedförenligskallåtgärdsådan varaatt en
allmännasmed detöverensstämmelsestår idenstöd lag,iharden att

nödvändig.den ärkonventionsstaten attochintresse anseratt

Regeringsformen

grund-bestämmelserRFockså kap.2innehåller avredanSom nämnts
6 §kap.Enligt 2 ärtvångsmedelsanvändningen.förbetydelseläggande

påtvingadeskyddadallmännadet motmedborgarevarje gentemot
lik-ochhusrannsakankroppsvisitation,liksomkroppsliga ingrepp mot
för-förtroligellerbrevundersökningintrångnande annansamt mot av

telefonsamtalupptagningelleravlyssninghemligochsändelse avmot
meddelande.förtroligteller annat

allmännadet8 §kap.enligt 2vidare gentemotmedborgareVarje är
frihettillförsäkradövrigtioch attfrihetsberövande ävenskyddad mot

detta.lämnaochriketinomsigförflytta att
första12 §får kap.enligt 2§§6 och 8kap.2enligt bl.a.Skyddet
andrafår enligtsådan begränsninglag. Enstycket begränsas genom

ändamåltillgodoseförendastparagraf ettgöras attstycket somsamma
får aldrigbegränsningsamhälle. Endemokratisktigodtagbartär ett

för-ändamål hartill dethänsynnödvändigt medvad är somutöver som
så långt densigsträckafår inte heller ut-attBegränsningenden.anlett

folkstyrelsenssåsomåsiktsbildningenfriadenhotgör en avett mot
grundvalar.

Denäganderätten.grundlagsskydd förnågot allmäntinteDet finns
16 § RFi kap.tagits in 2haregendomsskydd av-bestämmelse somom

förfogande.sådantochexpropriationendast annatser

tvångsmedelsanvändningförallmännaYtterligare principer

bl.a.gällerförundersökningundertvångsmedelanvändningenFör av
innebärbestämmelse§ RB. Denna4 atti 23 kap.regelnallmännaden

förnågon i onödanså inte utsättsbedrivasskallförundersökning att
föreskrivsVidareeller olägenhet.kostnadfår vidkännasmisstanke eller

så skyndsamtbedrivas omstän-skallundersökningenparagrafeni att
längredet intened,läggasskalldenmedgerdigheterna attsamt om

den.fullföljaanledningfinns att
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tvångsmedelsamtliga kapitel i RB behandlarI 24 28 kap.som -
vilka den s.k.har införts bestämmelser proportionalitetsprinci-genom

har lagfästs. princip ha generell räckviddDenna och innebärpen anses
tvångsmedel får användas endast skälen för åtgärden uppvä-att ett om
intrång innebär för den någotdet den misstänkte eller för annatger som

motstående intresse.
ocksåProportionalitetsprincipen kommer till uttryck i 8 § polisla-

gäller för olika slag polisingripanden. Detta lagrumgen, som av ger
viktiguttryck för princip för användning tvångsme-även annanen av

del, nämligen den s.k. behovsprincipen, bl.a. innebär ettattsom
tvångsmedel fårinte användas det nödvändigt förän ärannat attom
uppnå någondet avsedda resultatet och mindre ingripande åtgärd inte

tillräcklig.är

Häktning m. m.

Gripande, anhållande och häktning straffprocessuella tvångsmedelär
vilka den misstänkte berövas friheten. såledesDetta deärgenom

tvångsmedel ingripande och därförär helt naturligt främstmest ärsom
tänkta för brottslighet.grövre

Enligt huvudregeln i 24 kap. första1 § stycket RB krävs det för att
någon fåskall häktas påhan sannolika skäl misstänkt för brott,äratt ett
för vilket det föreskrivet fängelse åri ellerär däröver. Förett grövre
fall finns presumtion för häktning medan vid bötesbrott råder i prin-en
cip häktningsförbud.

För häktning fordras någondet de s.k. särskilda häktningsför-att av
utsättningarna flyktfara, kollusionsfara eller recidivfara föreligger i- -
det enskilda fallet. Flyktfara föreligger det finns risk för denattom
misstänkte avviker eller undandrar sig lagföringsätt ellerannat
straff. Med kollusionsfara förrisk den misstänkteattavses en genom

undanröja någotbevis eller försvåraratt sätt sakens utredning.annat
Och recidivfara innebär risk för den misstänkte fortsätter sin brotts-att
liga verksamhet.

Endast domstol kan besluta häktning 24 kap. 5 § RB. I avvak-om
prövning häktningsfråganrättens kan dentan misstänkte anhållasav

åklagare. Huvudregeln skäl till häktningär skall föreligga förattav att
Ävenanhållande fåskall ske 24 kap. 6 § första stycket RB. detom

inte finns fulla skäl för häktning, kan emellertid den skäligenärsom
misstänkt för häktningsgrundande anhållas,brott förutsatt detett är av
synnerlig vikt han i förvar i avvaktan ytterligare utredning.att tas

Om det finns anhållaskäl någon, får han gripas polismanatt av
24 kap. § första7 stycket RB. När den begått brott, vilketettsom
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fårfot",flyende ävenellergärning"barpåträffasfängelse,följakan
den ärfrågaigällerDetsamma somhonom.gripa omprivatpersonen
skyndsamtgripneskall denfallenberördaI debrott.förefterlyst nu
RB.stycket§ andra7kap.24polismantillöverlämnas närmaste

medskefall kani vissahäktningerinrasAvslutningsvis kan attom
enligtRB,kap.i 24finnsde t.ex.bestämmelser änandrastöd somav

underlåtelseellerreseförbud attöverträdelseför9§ RB25 kap. av
tvångsmedel§ RB36 21kap.enligtanmälningsskyldighet, somiaktta

1987:672konkurslagen9 §6 kap.och12§2 kap.enligtvittne,mot
utsök-16 §kap.enligt 2konkursgäldenär samttvångsmedel motsom

tredjeellergäldenärtvångsmedelningsbalken mot man.som

anmälningsskyldighetReseförbud och

anvisadlämnamisstänkteför denförbudinnebär attReseförbud ett
för denskyldighetinnebäranmälningsskyldighetmedanvistelseort, en

polis-anvisadsig hosanmälatiderangivnapå vissamisstänkte enatt
medkombinerasdetreseförbud, kanbeslutMeddelasmyndighet. om

anmälningsskyldighet.
§ RBenligt 25 kap. lkananmälningsskyldighetReseförbud och an-

så-medsyfteti fall därhäktningochanhållandeföri ställetvändas en
anmälningsskyldig-reseförbud ellertillgodosesåtgärd kandan genom

anmäl-reseförbud ellerbeslutakanochBåde åklagaren rättenhet. om
ningsskyldighet.

underlåterreseförbud ellerÖverträder attmisstänktedenOm ett
medförenatsvillkorelleranmälningsskyldighet ett eniaktta somen

såvitt intedetanhållas eller häktas,omedelbartåtgärd, skall hansådan
9 § RB.25 kap.förekommerintedettaskäl tilluppenbartär att

Kvarstad

och detför brottmisstänktnågon skäligenbeslutasfår ärKvarstad om
värdetböter,sig betala bl.a.undandrarhanbefaraskanskäligen attatt

ådö-kommaskadestånd kanelleregendom attförverkad antassomav
såfårkvarstadsförordnandebrottet. Ettgrundhonom avseavmas

bli täcktkanfordringenegendommisstänktesmycket den antasattav
§ RB.26 kap.1utmätningvid

fårkvarstadFrågameddelaskvarstad tasrätten.Beslut omavom
målsäganden.åklagaren ellerundersökningsledaren,yrkande avupp
kvarstad. Omfråganockså självmantåtalet fårEfter rätten ta omupp
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såförhandling införfråga väcks skallkvarstad äga rätten snartrumom
26 §det kan ske kap. 2 RB.

får åklagarenundersökningsledarenavbidan beslut ellerI rättens
dröjsmål, fårdet fara i polismanegendom i förvar. Omlös är äventa

sådant åtgär-sådan åtgärd. skall i fall skyndsamtvidta Han anmälaen
åklagaren,ellerden till undersökningsledaren omedelbart skallsom

26skall kvarbli i förvar kap. 3egendomen § RB.pröva om
åklagarenundersökningsledaren eller tagit i förvarHar lös egendom

sådaneller beslutat egendom skall kvarbli i förvar, skall hanatt senast
fem framställningdagar därefter till kvarstad. Görgöra rättenen om

återställas.han inte skall egendomen omedelbartdet, framställ-När en
tillning kvarstad inkommit skall fjärde da-rätten, rätten senastom

därefter hålla förhandling i saken. Om huvudförhandling sätts attutgen
hållas inom vecka efter framställningen korn in till fårrätten,atten
förhandlingen kvarstadsfrågan anståi till huvudförhandlingen. Beslutar

kvarstad skall egendomen,rätten inte beslutar blirätten annat,om om
vårdkvar i myndighetens tills beslutet har verkställts 26 kap. 4 §.

förordnarNär kvarstad skall denrätten tidden inomäven utsättaom
åtalvilken måletskall väckas. När skall kvar-avgörs rätten pröva om

beståstaden skall 26 6kap. § RB.
frågaI verkställandet kvarstad finns bestämmelser i 16 kap.om av

sådanUB. Vid verkställighet får anspråki egendom intetas ärsom un-
dantagen grund bestämmelse i UB påeller grund särskild före-av av
skrift 16 kap. 13 § jämförd med 4 kap. 2 § UB. Detta innebär att reg-
lema frånundantag utmätning för gäldenärs beneficium i 5 kap. UBom

tillämpliga vid verkställighetenär även kvarstadsbeslut.ettav
När egendom har belagts med kvarstad för fordran får svaranden

inte överlåta egendomen eller till skada för sökanden förfoga denöver
på inte kronofogdemyndighetensätt, medger det. Om lösannat om
egendom har belagts med kvarstad för fordran hastigt faller i värdesom
eller kräver alltför vård, fårkostsam den begäran säljas i denpartav
ordning förgäller egendom 16 kap.utmätt 14 § UB.som

Den olovligen förfogar egendom föremålöver för kvar-ärsom som
stad kan enligt kap.17 13 § BrB dömas för överträdelse myndighetsav
bud till böter eller fängelse i år.högst ett

Beslag

Föremål skäligen kan betydelseäga för utredning brottantassom om
eller avhänt någon brott eller förverkat grundvara genom vara av

fårbrott i beslag 27 kap. §1 RB.tas



förverkande 149reglerNya1999: 147SOU om

inte läggasmeningen RBförsta2 §kap.27får enligtBeslag en
befatt-sådantinnehåll kandess atthandling, antasskriftlig varaom

advokat,36 5 § RB,i kap.eller t.ex.ningshavare enavsessomannan
dockföreliggerbeslagHinderdärom.vittnefår mothöras en-inte som

förmån vilkenförtilldenellerhonominnehashandlingendast avom
gäller.tystnadsplikten

3 §i 36 kap.närstående,honomellermisstänktedenHos avsessom
denmellanmeddelandeskriftligtläggashellerfår beslag inteRB,

närståendesådananärstående eller mellannågon honomochmisstänkte
frågadetdock integäller ärbeslag närförbudinbördes. Detta ommot

tvåifängelsestrafflindrigareföreskrivet äninteför vilketbrott ärett
RB.meningen§ andraår kap. 227

ellerfinns hosförsändelse,eller post-etttelegramBrev, somannan
aktuellafördet detendastfår i beslagtelebefordringsföretag, tas om

ha-försändelsenochår däröverellerfängelse iföreskrivetbrottet ettär
3 § RB.27 kap.hosi beslagkunnatde mottagarentas

verk-anhåller misstänkt ellergriper ellermed lagaDen rätt ensom
kroppsbesiktningkroppsvisitation ellerhusrannsakan,häktning,ställer

påträffas iFöremålpåträffas beslag.idärvidföremålfår somta som
ellerundersökningsledarenefter beslutfår i beslagfall tasannat av

åtgär-sådantfår beslutdröjsmål,ifara ävendetåklagaren. Om är utan
fråga telegrambrev,det inteförutsatt ärpolisman,vidtasden att omav

telebefordringsfö-ellerfinns hosförsändelseeller ett post-somannan
ellerundersökningsledarenverkställs änbeslagOmretag. av annan

skyndsamtanmälanbeslaget skallbeslutatharinteåklagaren och denne
skallbeslagetdå omedelbartskall prövaoch hanhos honomgöras om

bestå 4 § RB.27 kap.
Även fråga fö-dåbeslag. skallDetförordnakanrätten omvaraom

beslag.tillgängligt förellervid ärremål företes rätten annarssomsom
undersöknings-yrkandefårfråga beslag rättenEn tas avupp avom

mål-får yrkandeåtalEfteråklagaren. rätten ävenellerledaren enav
frågafråga.sådan Väcks vid rättensjälvmantsägande eller ta upp en

beslagsfråganförhandling ägakan skeså detskallbeslag, snart omom
Är för-interimistisktdröjsmål, kanfara idet rätteninför rätten.rum

RB.5§27 kap.beslagordna om
denkanförordnandeverkställts rättensOm beslag har utan som

sådanåtgärden. Omprövningbeslaget begäradrabbats rättens enavav
hållasfråganförhandling iskalltill senastinkommerbegäran rätten,

hållas inomhuvudförhandlingdärefter. Utsättsfjärde dagen att en
anstå tillförhandlingenframställdes, kanefter begäranvecka det att

6 § RB.kap.huvudförhandlingen 27
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förordnar beslag skall denNär den tid inom vilkenrätten utsättaom
måletåtal skallskall väckas. När beslaget fort-avgörs rätten pröva om

beståfarande skall 27 kap. 8 § RB.
Föremål tagits i beslag skall huvudregel i förvar dentassom som av

frånverkställt beslaget. Den vilken beslag fårhar skett inte över-som
låta föremålet eller förfoga det i ändamåletstridsätt överannat mot
med beslaget 10 §27 kap. RB.

Den olovligen förfogar egendom föremål föröver be-ärsom som
slag kan enligt 17 kap. 13§ BrB dömas för överträdelse myndighetsav
bud till fängelse år.böter eller i högst ett

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m. m.

Hemlig teleavlyssning innebär telemeddelanden, befordras tillatt som
fråneller telefonnummer, kod eller teleadress, i hemlighetett en annan

avlyssnas eller tekniskt hjälpmedel återgivningförtas ettgenomupp av
innehållet i meddelandet 27 kap 18 § första stycket RB. Med hemlig

förståsteleövervakning uppgifter i hemlighet hämtas in tele-att om
meddelanden expedierats eller beställts till fråneller viss telea-som en
dress eller sådana meddelanden frånhindras nå framatt 27 kap.att
19 § första stycket RB.

Den hemliga teleövervakningen kan exempelvis innefatta registre-
ring till vilka telefonnummer samtal befordras från det överva-av som
kade telefonnumret, vid vilka tidpunkter befordran ochäger rum sam-
talens längd. Vid mobiltelefonsamtal det vidare möjligt fåär infor-att
mation från vilket geografiskt område telefonsamtal rings ochom ett

befinner sig.mottagarenvar
Med telemeddelanden ljud, bild, data eller infonnation itext,avses

övrigt förmedlas med hjälp radio eller ljus eller elekt-som av genom
romagnetiska svängningar utnyttjar särskild anordnad ledare §1som
telelagen 1993:597. Definitionen omfattar bl.a. telefonsamtal, tele-
faxmeddelanden och telegram.

såvälFör hemlig teleavlyssning hemlig teleövervakning gällersom
förundersökningen skall brott viss svårhetsgrad.att Somavse ytter-av

ligare förutsättningar gäller någon skall skäligen misstänktatt förvara
brottet i fråga åtgärdenoch synnerlig viktär för utredningenatt 27av
kap. 20 § första stycket.

Hemlig teleavlyssning får inte ske telefonsamtal eller andra tele-av
meddelanden mellan den misstänkte och hans försvarare.

I 9 kap. 8 § sekretesslagen finns vidare bestämmelser sekretessom
gäller för myndigheter driver televerksamhet. Likaså finns isom som
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televerk-enskildtystnadsplikt ibestämmelser1993:597telelagen om
samhet.

ireglernaenligtskekanteleövervakning ävenochTeleavlyssning
vissaitvångsmedelbestämmelsersärskildamed1952:98 omlagen

brottvissaochallmänfarliga brottvissa sombl.a.brottmål, avsersom
den-innebärbestämmelsertill RBzsförhållandeIsäkerhet.riketshotar

dessaanvändamöjligheterutvidgade atthänseendenvissailagna
tvångsmedel.

fårutlänningskontrollsärskildÄven 1991:572enligt lagen om
fall.i vissatillgripasteleövervakninghemligochteleavlyssninghemlig

terrordådförebyggatillÅtgärder principisyftarlag attdennaenligt
begångnaredanbevisningskaffaalltså sikteinte att omoch tar

brott.
erinrassammanhang äveni dettaskull kan omfullständighetsFör
hemlig ka-nämligentvångsmedel,straffprocessuellthemligtannatett

kamera-övervakninghemlig1995:1506meraövervakning. Lagen om
poliseninnebärRegleringen1996.februari att1 un-kraft deniträdde

spaningbedrivamöjlighet motharförutsättningar personerattvissader
övervakningskameror.fjärrrnanövreradedoldaanvändaattgenom

vadtillanslutertvångsmedel näradettaanvändningenReglerna avom
hemlig kameraöver-Reglerteleavlyssning.frågaigäller omomsom

tvångsmedelslag.årsockså 1952ifinnsvakning
slubetänkan-i sittBuggningsutredningenskallSlutligen nämnas att
1998:46 harSOUtvångsmedelhemligaandraochbuggningde Om

in-skallbuggning,tvångsmedel,straffprocessuelltföreslagit nyttettatt
förhandlingarellersamtalitalbuggningMedföras. att enrum,avses

harinteallmänhetensammankomstsammanträde ellervid somannan
hjälp-tekniskaelleravlyssnashemlighettill itillträde tas genomupp

ljud.återgivningförmedel av
frågaiförändringarvissaföreslagitbl.a.utredningenharHärutöver

hemlig teleöver-teleavlyssning,hemligförtillämpningsområdenaom
kameraövervakning.hemligvakning och

Husrannsakan

Med hus-RB.finns i 28 kap.husrannsakanbestämmelserAllmänna om
förvarings-slutetelleri hus,eftersökandehärrannsakan ett rummenas

bilar ochstängdaexempelvisförvaringsställe räknasslutetställe. Som
328.1938:44SOUbankfack s.

be-underkastatföremåleftersöka ärsyfteiHusrannsakan att som
förfå betydelsekanomständigheterför utrönaellerslag somatt annars
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fårbrott enligt 28 kap. l §utredningen RB ske, det före-ettom om
påförövats brott vilket fängelsekommer anledning det kan följa.ettatt

skäligen fåden kan misstänkas för brottetHos dockänannan som
något angivnahusrannsakan i de syftena företas endastnyssav om

honom eller misstänktebrottet har förövats hos den gripits där ellerom
synnerlig anledning åtgärdendet finns kommeranta att attannarsom

åsyftattillleda resultat.
fårhusrannsakan den misstänkte åberopasFör hos aldrig dennes

samtycke, inte misstänkte själv åtgärdenden har begärt 28 kap. §1om
tredje stycket RB.

vissa förutsättningarHusrannsakan kan under företas föräven att
eftersöka viss 28 2 ochkap. 2 §§.person a

I 28 kap. 3 § finns särskildRB regel husrannsakan i lägenheten om
tillgänglig för allmänheten" eller "plägar tillhållär förutgörasom som

lösdrivare förbrytare"eller eller där gods eftersöks "plägar uppkö-som
eller pant". I de fårnämnda fallen husrannsakanmottagaspas som nu

ske fråga sådanaandra villkor det ändamål iän ärutan att sägsom som
28 kap. eller1 2 § RB.

28I kap. 4 och 5 §§ finnsRB bestämmelser befogenheten attom
besluta husrannsakan. Huvudregeln förordnandeär husrann-attom om
sakan kan meddelas undersökningsledare, åklagare eller domstol.av

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning i brottsutredande syfte regleras
också i 28 kap. RB. Med kroppsvisitation enligt 28 kap. §11avses
tredje stycket undersökning kläder och någon bärannaten av som
sig väskor, paket och andra föremål någonsamt har med sig.av som
Kroppsbesiktning definieras i 28 kap. 12 § andra stycket under-som en
sökning människokroppens och inre tagande frånyttreav samt av prov
människokroppen och undersökning sådana Detta institut,av prov. som
saknar intresse vårtför vidkommande, förbigås i det följande.

Om det finns anledning begåttsdet brottatt vilketanta att ett
fängelse kan följa, får enligt 28 kap. första11 § stycket RB kroppsvi-
sitation den skäligengöras kan misstänkas för brottet i syftesom att
söka efter föremål kan i beslag eller förtas utrönasom attannars om-
ständigheter kan betydelse för utredning brottet.som vara av om

denI nämnda paragrafens andra stycke föreskrivs ävennyss att an-
denän skäligen misstänks för brottet får kroppsvisiteras.nan Ensom

förutsättning härför dock det finnsär synnerlig anledningatt att anta att
det åtgärden kommer anträffas föremål kan i beslagattgenom tassom
eller det betydelse förär utredningenatt brottet.annars av om
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kroppsvisitation. IvidförfarandetförreglerfinnsRBkap.13 §28I
och8i 3föreskrivsvadstyckeförstaparagrafens att a,somanges

gällaskalldelartillämpligaihusrannsakanangåendekap.9 samma
kroppsvisi-beslutbl.a.innebärDettakroppsvisitation. attvid omäven

detdomstol. Arelleråklagareundersökningsledare,får fattastation av
polisman.fattasfår häromdröjsmål, beslut ävenfara i av

överväganden förslagoch6.7.3

§26 1enligt kap.kvarstadförskälföreliggerdetVårt Närförslag:
föreskrivet,fängelseför vilketbrott ärsigoch detRB rör ettom

ochhusrannsakanmedingripamöjligtgenerelltskall det attvara
i förvar. Föregendom kaneftersökaförkroppsvisitation tasatt som

skallförverkandeutvidgatverkställighetensäkerställa ettatt av
förutsättning-angivnadeoch, underi förvartagandekvarstad, nyss

Föranvändas.kroppsvisitation kunna attochhusrannsakanarna,
beslag,skallförverkandefråga utvidgatutredningensäkra omav en

Några andratillgripas.kroppsvisitation kunnaochhusrannsakan
i dessaanvändasinte kunnatvångsmedel skallstraffprocessuella

syften.

förverkandevid utvidgatinledningsvis kommerkonstateratsredanSom
för-utredningenför säkerställatvångsmedeltillgripabehovet att avatt

förverkandevidverkandefrågan blickpunkteni sätt änett annat
främstnuvarande regler. Detta hängerenligtgrund brott sammanav

utbytehand sikteförverkandet i förstautvidgademed det tar avatt
alltså normaltoidentifierad ochmeningvissbrottslighet i settärsom

sammanhangetåtal. imålet fört betydelsenågot Aviomfattasinte av
fråganangelägetpraktiska skälförhållandet det ärdet attävenär att av

måste inödvändigtvisinte rätte-sådant förverkande prövas sammaom
utvidgatförutsättning förgång för det brottåtalet utgör attensomsom

fråga.iskall kunna kommaförverkande
tvångsmedel bör kunnabörjan vilka använ-Frågan då tillär somen

ef-måste mellanhär skeavvägningEnsammanhang. ävendas i detta
utgångs-motstående intressen. Entilloch hänsynenfektivitetshänsyn

kränkningarinnefattarvåra överväganden ingreppförpunkt är att som
in-allvarligaregenerelltintegritetfrihet och änärsettpersonsav en

ekonomiska intressen.elleregendomavsergrepp som
åläggafråga friheten ochlagöverträdaren imöjlighet berövaEn att

omgivningen,medhans kontakterrestriktioner, begränsarhonom som
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verkningsfull det gällermånga fall kunna närisäkerligenskulle vara
förverkandefrågan. detHäktningutredning äreffektivfrämjaatt aven

tvångsmedlen. häkt-I dagstraffprocessuella ärdeingripandemest av
åt-provisoriski 24 kap. RBbestämmelsernaning enligt att se som en

målåtalet och domen iförväntadeförhållande till detgärd i ett om an-
någon frihetenmöjlighet berövagärning. Attför viss öppna attensvar

förverkandefråga skulleutredningensäkerställaför utan tve-att av en
föreslår frågailångt vad visystemförändring, utöverkan innebära en

får grad tvek-vidare i högförverkandet. Detutvidgadedet ansesom
5 i Europa-förenlig med artikelsådan ordning skullesamt varaenom

någon får sinfall berövasuttömmande i vilkakonventionen, angersom
frihet.

föregående avsnitt kan häktningframgått redogörelsen iSom av
ifinnsvissa andra bestämmelser destödske med änäven somav

mål1.6 användas iSå enligt kap. § UB häktning224 kap. RB. kan t.ex.
syfte gäldenärför fordran i tvingakvarstadutmätning eller att enom

uppgiftersin skyldighet lämnafullgöraeller tredje attatt m.m. en-man
i förut-angivna bestämmelser UB. Bestämmelsenligt vissa närmare

fåttförst föreläg-respektive tredje hargäldenärensätter ettatt mannen
häktning krävs vidare synnerligainte iakttagit. Förgande han attsom

häktningsbestämmelse detta syftar tillskäl föreligger. slag,En av som
föreskriven skyldighet, förenligsäkerställa i lag med Europa-äratt en

artikel 5.1 b. emellertid intekonventionens bestämmelser se Det torde
möjligt motsvarande föreskriva upplysningsskyldig-sättattvara en

föremålhet för för särskild ekonomisk undersökning.den ärsom en
undersökningens sådanMed hänsyn till den särskilda karaktär skulle en

ordning sannolikt i konflikt med den för misstänktekomma denrätt att
förhålla sig passiv under brottsutredning följer artikel 6 i Eu-en som av
ropakonventionen.

Även från effektivitetssynpunkt kunde idet önskvärt attom vara
vissa situationer kunna beröva lagöverträdaren friheten i syfte sä-att

frågan utvidgat förverkande,kerställa utredningen bör det medav om
frågahänsyn till anförda inte komma i införadet möjlighetattnyss en

åtgärderhäktningi detta syfte tillgripa eller andra iatt som avses
24 kap. RB.

likartade invändningar syfteDelvis kan i här angivetgöras mot att
ålägga någonmöjlighet reseförbud frihetsin-eller liknandeattge

sådant förhållandeskränkning. i till häktningEtt mindre kännbart in-
någon påtagligskulle för övrigt här knappast fylla praktiskgrepp mera

funktion.
bör erinras de föreslagna förutsättning-I sammanhanget även attom

för utvidgat förverkande leda till så alltidtorde detatt gottarna som
kommer med allvarlig frågani samband brottslighetatt meravara som
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räk-anledningdärförfinnsaktualiseras. Det attförverkandesådantom
fall kom-dessaobetydligt antali intemisstänktedenmed ett avattna

påfölj-brottsmisstanken ochanledninghäktad med attatt avvaramer
fäng-kännbarttillbestämmasfall kommerdessafler ettden i attän av

föremål särskildföralltså blirdenpraktiken kommerelsestraff. I som
underfrihetengånger berövadmångaundersökningekonomisk att vara

någon möjlighetpågår, inte finnsdetundersökningen äventid omsom
sådan undersökning.säkerställasyfteitillgripa häktning attatt en

integri-tvångsmedel starktocksåteleavlyssningHemlig är ett av
förskälsärskilt starkadärför krävasbörkaraktär. Dettetskränkande att

tvångsmedel. intekananvända detta Detmöjligheternautvidga att an-
tvångsmedeltillåta sådantförföreliggertillräckliga skäl att ettattses

frågan utvidgat förver-utredningensäkerställai syfteenbart att omav
kande.

Även påtagligt integritetskränkan-teleövervakninghemlig utgör en
allvarliginte likakränkningen typisktlåtåtgärd, ärde settatt somvara

praktiskabakgrund denMotteleavlyssning.vid hemlig nyttanatt avav
utredning förut-begränsad vidtordeteleövervakninghemlig avenvara

integritetsin-tillförverkande, bör hänsynenutvidgatförsättningarna
vår alltså hellermening bör intefå Enligthär över.vägaäventressena

förevarande sammanhang.användas iteleövervakninghemlig
motsvarandekameraövervakning kan förasBeträffande hemlig re-

integritetsskälhemlig teleavlyssning. Avbeträffandesonemang som
användningtvångsmedel tillalltså kunna kommainte heller dettabör

ekonomiska undersökningen.särskildaunder den
övervägande alltså vår varkenenligt uppfattning förtalarskäl att

tvångsmedelsådana eller frihetsinskränkandefrihetsberövande som av-
hemlig telekontroll hemlig kameraöver-elleri 24 och 25 kap. RB,ses

fråganfå syfte säkerställaanvändas i utredningenvakning bör att av
utvidgat förverkande föreligger. En sakförutsättningar för ärannanom

förun-tvångsmedel slag kan komma till användning underdettaatt av
förverkandegrundande dettadersökningen avseende det brottet och att

få förverkandefråganföljd utredningenibland kan till ävenatt av un-
Om det i samband med hemlig teleavlyssning kommerderlättas. t.ex.

fram uppgifter inte har samband med det brott för utredandesom vars
tvångsmedlet frå-utnyttjas relevanta för bedömningenärmen som av

sådanutvidgat förverkande, bör överskottsinformation sed-gan om
vanligt kunna utnyttjas vid den särskilda ekonomiska under-sätt även
sökningen.

får ocksåMan betänka det föreslagna utvidgade förver-att ossav
områdekandet nyhet straffrättens varför viss försiktighet börär en

området. våraiakttas aktuella Om förslagdet godtas, kanäven nu
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gående tvångsmedelsanvändninglängrevisa sigmed tidendet att en
oundviklig.blir

itvångsmedel bör kunna användasfrågan, vilkagällerdetNär som
verkställighetenutredningen ellersäkerställasyftedirekt ett ut-att av

ochhand kvarstad beslagi förstakommerförverkande,vidgat samt
blickpunkten.husrannsakan i

förslagenligt utredningensförverkandeEftersom utvidgat utgör en
kvarstaddet i första hand reglernavärdeförverkandeform är omav

verkställigheten be-möjligheterna säkraförintresseär att ettavsom av
finnstorde uppenbart detsådant förverkande. Detslut ettattvaraom

kvarstad i detta syfte.förordnakunnabehov att omav
naturligtviskvarstad kunna läggas egendomTill början bören

tillskäligen misstänkt för brott kan ledatillhörig den är ett somsom
förutsättning bör här kunna detförverkande. Som gällautvidgat att

befaras lagöverträdaren undandrar sig betalaskäligen skall kunna att att
förpliktas grundkan kommabelopp han ut-antas att att utge avsom

emellertid angeläget regleringenvidgat förverkande. Det är att ges en
sådan kan läggas tillhörigutformning kvarstad egendomävenatt en

närståendesådan hos vilken förverkande kan ske enligtlagöverträdaren
den särskilda bestämmelsen härom.

föregående framgåttgällanderedogörelsen för i avsnitt harAv rätt
åklagaren åtgärdeller iundersökningsledaren provisoriskatt som en

fårbeslut kvarstad lös i förvar.avvaktan egendom Närrättens taom
dröjsmål åtgärdenföreligger fara i kandet vidtas polisman.även av en

sådant fall anmälan skyndsamtI skall hos undersökningsledarengöras
åklagaren,eller har omedelbart egendomen skall bliprövaattsom om
i förvar 26kvar kap. 3 § RB. Dessa bestämmelser och de komplette-

rande reglerna i 26 kap. § skyldighet4 RB, inom viss tid efterattom
det tagits i förvaregendom framställning kvarstad hosgöraatt om
domstolen, givetvis tillämpliga frågabör detäven när är attvara om
säkerställa verkställigheten fordran grund utvidgat förver-av en av
kande.

påtalatsEtt problem har i anslutning till de nämnda reglernasom nu
det enligt gällande saknas möjligheter företa husrannsakanär rättatt att

och kroppsvisitation för söka efter egendom kan i förvar. Iatt tassom
praktiken tycks problemet dock inte ställas sin fullt oftalikaspets

i förstonekanske skulle kunna förmoda. Förklaringen tordesom man
intedet ovanligt det i fall där finnsdet anledningäratt att att tavara

ocksåegendom i förvar finns skäl för husrannsakan kroppsvisita-eller
föremåltion i syfte eftersöka kan i beslag elleratt tassom som annars

kan betydelse för utredning brottet.vara av av
Det kan emellertid avsaknaden möjlighet företaattantas attav en

husrannsakan och kroppsbesiktning i syfte söka efter egendomatt som
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iutredningsarbetetförsvårakunnaskullestundomi förvar sam-kan tas
värdeför-vidheltförverkande sätt änannatutvidgatmed ettband

framhållits förutsättertidigareregler. Somgällandeenligtverkande nu
enligtbegåtts brott,visserligen detförverkande ettutvidgat att somett

sådant förver-förtill grundläggaskanhärom ettreglernasärskildade
vissfrån itypiskt utbytehärförverkandet settkande, annan,avsermen

ekonomisksärskildskallVidarebrottslighet.oidentifieradmening en
förun-efter detbedrivaskunna ävenförslaget attenligtundersökning

Detavslutats.brottetförverkandegrundandedetavseendedersökningen
däruppstå situationerkommeroftadet härförutsesdärför attkan att

verk-säkerställaförvar föregendom ikunnaangeläget attdet taär att
detsamtidigtförverkandeförklaringframtidaställigheten somav en

enligtkroppsvisitationellerhusrannsakanföretaskälsaknas nuatt
därom.bestämmelsergällande

utvidgatverkställighetensäkerställakunna ettIntresset att avav
till hus-möjligheterinförandetalltså förstarktförverkande talar av

kanefter egendomsökakroppsvisitation i syfterannsakan och att som
föranförasändamål. emellertidGoda skäl kanförförvar detta attitas

efter egendomfå för sökaanvändasskalltvångsmedeldessa att som
enligtför kvarstadförutsättningarövriga fall därii förvarkan äventas

tillfälleAvgörande förföreligger.§ RB ta26 kap. 1 attges egen-om
ellergånger huruvida husrannsakanmångablir i dagi förvardom enen

stånd.tillrespektive § RB kommer11enligt 28 kap. 1kroppsvisitation
ändamålsenlig. särskilt gällerframstår Vadintesådan ordningEn som

skullesvårt det allmäntvidareförverkande det settär attatt varase
frågaverkställigheten detsäkerställakunna när ärmindre angeläget att

sakförverkande. Kansigdetvärdeförverkande när rörän ettett omom
iföreligger detmisstankenfängelse följa det brott se-avser,som

såväl hus-möjligheter ingripa medgällandeenligtfallet rätt attnare
kroppsvisitation.rannsakan som

integritetsintrång förknippattypisktMed till dethänsyn ärsettsom
för sig allkroppsvisitation finns det i ochellerhusrannsakanmed enen

såda-återhållsam möjligheter tillmedanledning öppnaattatt nyavara
verkställig-effektivt säkerställakunnaingripanden. Intresset attavna

i 26 i desssådan betalningsskyldighet kap. 1 § RBheten avsessomav
såvårdock enligt meningföreslagna lydelse väger atttungt, enav oss

tvångsmedel får sökaanvändas förordning innebär dessa attattsom
förutsatti förvar bör kunnaefter egendom kan atttas accepteras,som

frågai det misstänkta brottetshär uppställer motsvarande krav omman
kroppsvisi-svårhet, gäller för husrannsakan ochdet i dag attsom som

föremålfå för efter i beslagskall söka kantation användas att tassom
förutrönande omständighet kan ha betydelseeller till ut-annars av som
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påalltså följakrävas fängelse kanbörredningen brottet. Det attav
brottet.

föreslår husrannsakan ochanförda vibakgrund detMot attnuav
efter kanfå för söka egendomföretaskroppsvisitation skall tasatt som 1

ochför kvarstad enligt 26 kap. 1 § RBskälföreliggerförvar, deti om
den skäligen kan misstän-följa brottet. Annanfängelse kan än som

fö-för bör inte kunna blidömts detta dockför eller harbrottetkas som
mindre finns synnerlig anled-remål sådana åtgärder med detför än att

sådananträffadärigenom skall egendom.ning att anta att man
påtalats kvarstadsinstitutetdet gällerbrist harEn ärnärannan som

någon motsvarighet till tagande i förvar deti dag saknasdet när iatt
sådanafråga principielladockfast egendom. Dennagäller irymmer

lvårtfår falla för uppdrag.implikationer den utomatt anses ramen
effektivtförutsättningar för utredningsförfarandeskapaFör ärettatt

Åklagaren måstehusrannsakan intresse. häri första hand beslag och av
bevisning, bokföringsmaterialsäkra och korres-möjlighet t.ex.attges

förbetydelse bedömningen förverkande-pondens, kansom vara av av
syftefrågan. i detta kunna ingripa med beslag hus-Behovet ochattav

särskilda ekonomiska sårannsakan under den utredningen torde vara
sådanamotiverat möjligheteruttalat det det skallFöräratt att attges.

någonmöjligt bevisning bärsäkra med sig, handling-att t.ex.somvara
i portfölj, det möjligt företabör kroppsvisitationäven attar en vara un-

ekonomiskader den särskilda undersökningen. Däremot torde det i .
lnågotinte föreliggadetta sammanhang behov kunna företaattav

ikroppsbesiktning.
detNär gäller beslag bör den grundläggande bestämmelsen innebära

lföremål skäligen kan betydelse för utredningägaatt antas ut-som om
vidgar fårförverkande i beslag. itas

utgångspunktEn ytterligare bör reglerna användningattvara om av l
husrannsakan och kroppsvisitation i samband med utvidgat förverkande

sådan åtgärdernautformning frågai kan vidtas såväl hos lag-att 1ges en
överträdaren, dvs. gjortden sig skyldig till det förverkandegrun-som

närståendedande brottet, honomhos hos vilken utvidgat för-som en
Ävenverkande kan ske enligt den särskilda bestämmelsen härom. hos

sådan åtgärdtorde emellertid böra kunna fråga,komma i för-annan en
det finns synnerlig anledning kommerutsatt att att anta att attman an-

föremålträffa kan betydelse för utredningen förverkan-som vara av av
defrågan.

frågaI husrannsakan och kroppsvisitation bör den grundläggan-om
förutsättningende det finns anledning brottatt att anta att ettvara som

kan föranleda utvidgat förverkande begåtts.har
Vad slutligen gäller den lagtekniska lösningen kan de nödvändiga

bestämmelserna lämpligen infogas i tvångsmedelskapitelrespektive i
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återkommer tilli författningskommentarenVidvs. 26 28 kap.RB, -
utfomming.frågan bestämmelsernas närmareom
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vinningochutbyteBegreppen7

Inledning1

nuvarandeframhållits brist i densammanhangolikahar iDet ensom
isåväl utbytebegreppetinnebördenförverkanderegleringen att av

ochnarkotikastrafflagen6vinning i §begreppetBrB§36 kap. 1 som
avseendeni vissaförverkandereglerspecialstraffrättsligadel andraen

föreliggeroklarhetertill deBakgrunden attoklar. varaär synessom
frågor tillcentralasammanhangetivissaöverlämnatlagstiftaren

området knapp-praxissamtidigt ärrättstillämpningen, ytterstsom
frågeställningar hängervi debehandlarkapitelhändig. I detta som

dessa begrepp.avgränsningenmed avsamman

Gällande7.2 rätt

med till-förverkandereglerinfördesårs strafflagsrevision1948Genom
förver-omrâde. bestämmelseEnhelastrafflagenslämpning inom om

främjandeförvederlagochförlagkande avsettmuta, avsom varav
handlingstraffbelagdi strafflagenvinningliksombrott avav annan

för för-förutsättning16 strafflagen. En§då placering i 2 kap.fick sin
motsvaradesvinningen intebestämmelseenligt dennaverkande attvar

till-överfördes vid BrB:sBestämmelsennågon enskild.förskadaav
År såbestämmelsen1968 ändrades§ BrB. sätttill 36 kap. 1komst

före-ställetvinning utgick.vederlag och Iuppräkningen muta,att av
enskildskada förinte motsvaradesutbyte brottskrevs att avsomav

obilligt. Vidareuppenbartdet inteförverkas,skulle attangavsvarom
mottagitsförlageteller dess värde,förlag för brottgälldedetsamma om

rskrprop.1968:79, 33,enligt 1 LUutgjorde brott BrBmottagandetoch
1968:165.229, SFS

dåår 1986, detdärefterhar ändratsi 36 1 § BrBBestämmelsen kap.
skadaförverkande utbytethindretdittills gällande när motsvarasmot av

1986/87:6, rskrl986/87:43, SFSJuUavskaffadesenskild prop.för
Ändringen förverkandemöjliggöragenomfördes i syfte1986:1007. att

eller hälarens händeri tjuvensdär tjuvgodsfrämst i fall representerar
fallmålsäganden och iskadan förvärde änstörre motsvarasett avsom
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påräknasdet samtidigt inte kanstöldgodset ochtjuv hardär avyttraten
skadeståndsanspråk från målsägandens sida, därför den-något t.ex. att

okänd.ärne
lagrådet års lagstift-1968remitterades till ilagförslagdetI som

vinning brott.utbyte brotttalades inteningsärende utan avom av om
lagrådsremissen med ordet vinningDepartementschefen i attangav

föremålet,förstås ursprungliga vinningen, dvs. självadels denskulle
lagrådets1968:79 Enligt mening47.dels egendomens värde prop. s.

inte in denna innebörd i den föreslagnaemellertid läggakunde man
Lagrådet påpekade vinning rättsligt begreppformuleringen. äratt ett

ställen i och anförde detta begreppförekommer flera BrB attsom
föremål ändring förrnögenhetsläge,inte konkret utan ettett en avavser

alltså ekonomisk differens. Den remitterade med-abstrakt lagtextenen
lagrådet föremåldärför inte avsikten konkretenligt att, ettsomgav var,

Lagrådet förordadeförklarades förverkat. grund ihärav att man
utbyte, vilket såsomstället skulle använda ordet skulle kunna fattas av-

såväl föremål vinningseende abstrakt 76.a. Departe-som prop. s.
lagrådets förslagmentschefen biträdde a. 79.prop. s.

36 alltså såvälTermen utbyte i kap. 1 § BrB den konkretaavser
egendom mottagits värdet det Förverkandemottagna.som som av av

såledesutbyte enligt denna bestämmelse kan alternativt ske sak-genom
eller värdeförverkande. Om egendomen finns behålli bör i all-dock
mänhet denna förverkas och inte värdet a. 47.prop. s.

iMed utbyte detta sammanhang endast nettoutbytet.termen avses
alltsåUtgifter för förvärvet skall i princip dras vid beräkningenav av

utbytet. Enligt Straffrättskomrnittén skulle dock härvid den begräns-
ningen gälla, månavdrag skulle ske endast i den utgifterna inteatt var
sådana de stred lag eller goda seder. Som exempel utgifteratt mot
för vilka avdrag sålunda inte kunde komma i fråga nämnde kommittén

eller dylik ersättning till medbrottsling NJA 1948 179. Lag-muta s.
rådet ifrågasatte ståndpunktenemellertid riktigheten den och anför-av
de:

Redan den sådanomständigheten, åtalersättning efter med-att moten
brottslingen kan förklaras i dennes förverkad, dåhand torde, förverkande
två gånger penningbelopp ifrågakomma,lärer böra utvisa, attsammaav

åtminstoneersättningen vissa förhållandenunder bör avdragas. Som den
föreslagna lagtexten emellertid för fritt bedömande vin-utrymme ettger av
ningens storlek frågoroch uppkommande härom torde kunna lämnaman-

rättspraxis saknas anledning framställaavgöra erinran förslaget iatt mot-
denna del.
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fördepartementschefen avdraguttalade sigårs reformVid 1986 om
föl-anförde därvidbedrägeri och stöld. Hanmedsambandkostnader i

1986/87:6 37.jande prop. s.

någonenligt min meningvid bedrägeri, kanförvärvatsviss egendomHar
varit förenat medeventuella vederlagråda detknappasttvekan att somom

Beträf-från vid förverkande.egendomens värdebör drasbedrägeriet ettav
ståå sidan klart kost-stöld torde det andravidvärdeförverkandefande att

jfravdragsgillai princip inte kangenomförandeför brottetsnader vara
förverkan-sak det vid bestämmandeEn1977 735. ärNJA att avannans.

tillanledning beakta exempelvisfinnasomfattning kandets att ett enom
förklaras förverkat.vederlagmedbrottsling utgett

lagstiftningsärendekonstaterade vidare i dettaDepartementschefen att
någonförvärvar stöldgods ellerellerden köper sättäven annatsom

frånhänts brott normalt harharegendom ut-annan genomannan som
fortsatte:byte sitt brott. Hanav

uppgå förfå till egendomens värde med avdragtordeUtbytet eventu-antas
Med 36 kap. första stycket d BrBanskaffningskostnader. stöd 5 §ella av

behåll,inte finns i hela värdet egendo-emellertid, egendomenkan avom
hälaren. Har hälaren egendo-förklaras förverkat hos avyttratsenaremen

uppgå erhållittilldärav den ersättning hantorde hans utbyte ansesmen,
Även finnasanskaffningskostnaden. egendomen skulleminskad med om

sådantåterlämnas kan för-för till utbyte förklarastillgänglig ägaren, ettatt
verkat.

exempelvishaft vinning hyra egendomen, kanHar hälaren att utgenom
också förverkad, förutsatt förfarandet i sigvinning förklarasdenna att upp-

rekvisiten för sakhäleri.fyller

Frågan, vilka kostnader och utgifter för brottet skall dras avsomom
föremål för för-det brottsutbyte kan tillvid beräkningen görasav som

någrasålunda i lagstiftningsärenden. huvudsakverkande, berörts Ihar
frågan överlämnats till rättspraxis. Praxis emellertid myckethar dock är

frågeställning.det gäller denna De rättsfall främst ärnärsparsam som
i NJA 1977 735 och 387intresse sammanhanget NJA 1991s. s.av - -

värde och vinning narkotika. redogörelsegäller förverkande Enav av
följande.för dessa rättsfall lämnas i det

erhållits utbyte förändrats underEgendom brott kan hasom avsom
förverkandefrågan.tiden brottet avgörandet sambandmellan och Iav

års lagrådet1968 ändring 36 kap. § BrB uttalade för-med l detattav
hållandet föremål utbyte minskat ned-och därigenomutgöratt ett som
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1968:79förtjänt beaktande prop.gått tordei värde sällan avvara
76.s.

års1986 ändringar.i förarbetena tillberördesFrågeställningen även
1986/87:6 37.därvid följande prop.Departementschefen anförde s.

frånhänts brott böregendomgäller värdetdetNär som annan genomav
begicks.egendomen hade brottetminst det värdedetta närmotsvaraanses

eventuellt har sjun-förslitning ellerdärefterdet sättAtt annatgenom --
påverka själva däremotvärdet utbytet. Det kankit i bör intevärde anses av

fråga.endast partiellt förverkande bör komma ivid avgörandebeaktas om
då tjuvockså fall värdeförverkande tillämpasi deKlart är gentemotatt en

låtabefogat förverkande-det regelstöldgodsethar äravyttrat attsomsom
erhållit, månvärdet det vederlag han i denförklaringen vidstanna av som

detta kan utrönas.

ocksålagrådet fråganårs lagstiftningsärende uppmärksammade1968I
avkastning upplupit under tidenförverkande kunde ske av somom

förverkandefrå-egendomen ochmottagandet avgörandetmellan av av
Lagrådet menade det tänkbart gällande domsto-göraatt att attvargan.

iförverkandeförklaring dessa fall kan dels saken, dels denlens avse
erhållitsvinningöverstigande uppbärande avkastningen.genomsom av

lagrådetenligtkonstruktion skulle, vad vidare anförde, kunnaEn annan
föremål förverkat redanbetrakta i och med brottet ochatt ett somvara

ingådetta den därefter uppkommande avkastningen iskälav anse
lagrådet förlorade betänkligheter så långt gåendebrottet. Enligt mot

förverkandemöjligheter i styrka det förslaget alltidenligtattgenom
underlåtadomstolen förverkandeförklaring låtastod eller för-öppet att

Lagrådetsverkande bli endast partiellt. slutsats blev frågan kundeatt
överlämnas rättstillämpningen några uttryckliga reglerutan att an-

i lagtexten.gavs
årssamband med 1986 reform förklaradeI departementschefen att

någondet enligt hans mening inte fanns någonanledning intaatt annan
ståndpunkt frågai denna med hänsyn till de i det lagstiftningsärendet
aktuella förslagen. Han tillade detsamma gällde den situationenatt att
egendomen har ökat i värde efter brottet till följd andra faktorer änav

frågoravkastning. alltsåDessa kunde fortsättningsvis överlämnasäven
rättstillämpningen. I sammanhanget underströk emellertid departe-

mentschefen förverkande förutsätter fråga utbyteäratt att om som upp-
stått i och brottet. tjuvmed Om har stulna tillanvänten pengar en
vinstgivande sålundaaffär, kan denna vinst inte utbyteanses som av
stöldbrottet 37.a. prop. s.

Några fråganrättsfall i vilka förverkande avkastning tasom av upp
frånföreligger inte tiden efter 1968 års reform. I rättsfallet NJA 1965
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valutaförord-§enligt 17beloppförverkandeansåg HD97 H att avs.
insattadeupplupitbeslagefteromfattade räntaningen även som

betalningsmedlen.
förverkandetförobjektetförhållandetockså det attPåpekas bör att

belöninglämnadefterhandiinnebärbrott attutbyte enavsomanges
förverkad.förklaraskanintebrottför ett

1968:64narkotikastrafflagenmeningenförstastycketförsta6 §I
ellerenligt lagenföremål för brottvaritnarkotikaföreskrivs att som

förverkat,skall förklarassådant brottvinning omdäravvärdet samt av
narkotika-vidinfördesBestämmelsenobilligt.uppenbartintedet är

alltjämtoch har81rskrLU1,1968:7, 2prop.tillkomststrafflagens
lydelse.samma

för-BrB:sårs revision1968föreinfördesNarkotikastrafflagen av
anförde departe-narkotikastrafflagentillförarbetenaIverkanderegler.

egendomräknasborde ut-vinning ävenbl.a. sommentschefen att som
inne-vilkenbesked närmareNågot klartbrottet.förgått lön omsom

emeller-motivennarkotikastrafflagenivinning harbörd begreppet ger
vin-fastslagitdock1076 har HD1981 attNJArättsfallettid inte. I s

föremålkonkretaomfattarnarkotikastrafflagen äveniningsbegreppet
narkotika.förbetalningutgjortsom

detinarkotikastrafflagen ske6 § ävenenligtVärdeförverkande kan
anför-departementschefenvadbehåll. Enligtifinnsnarkotikanfall att

underlåtafrågaikommahär knappastdock attdetkanförarbetenaide
förverkande.åtkomlig fördennaegendomen, ärsjälvaförverka omatt

regelimeningockså enligt hansdetförklaradeDepartementschefen att
dentillförverkatnarkotikavärdetförklaraobilligtborde att avanses

121.bruk a.förinnehafts endastdendel eget prop. s.
såväl begrep-innebördenkonstaterade HD1977 735NJAI att avs.
ochnarkotikastrafflagen oklar6 § äri attvinningvärde man,pet som

narkotika,överlåtelsevidvederlagförverkandefråga avnär är avom
begränsaskullealla situationerförtolkninginte kan acceptera somem

överlåtarensochmarknadsvärdetlegaladettillkan förverkasvad som
be-framhöllsståndpunktför dennaSomnettovinst. skäl att pengar som

honomhosförverkadeförklaraskunnabordeslagtagits hos säljaren
framhöllsVidaretillredovisa demhafthanhinder attatt annan.utan av

denförverkande vederlag hosrimligtskulleintedet somavatt omvara
vederla-utredningskulle,narkotikahandlat med utöverskalai omstor

angående kost-utredningomfattandekanskeförutsättastorlek,gets en
narkotikaöverlåtelsevidanfördeverksamheten. HDförnaderna att av

under-för siguppburits i ochdet vederlagdärför helabör ansessom
skiljasökafinns anledningdärvid inteförverkande detochkastat attatt

försäljning-narkotikan och vinningenförsåldadenvärdetmellan avav
en.
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Å medför frånframhöll HD, narkotikabrott, till skillnadsidan,andra
specialstraffrätten straffbelagda för-i gärningarde flesta andra ärsom

så allvarlig påföljd frånförverkande, det inte finns behovenade med att
allmänpreventiv synpunkt använda förverkande skärpningatt ensom

ocksåpåföljden. anförde det i allmänhet möjlighetHD saknasatt attav
undergå långtin avsevärda belopp den tilltalade skalldriva när ettmera

sådanfrihetsstraff, den tilltalades sociala situation ofta detäratt att
ansträngningar förkrävs han skall kunna sig tillattstora ettanpassa

liv skyldigheten betalaordnat och belopp förverkatsatt att ett stort som
anpassning.kan motverka hans Det därför, enligt frånHD, ofta kri-är

minalpolitisk olämpligt förpliktasynpunkt den tilltaladeatt att utge
,hela belopp i för sig kan förklarasdet och förverkat.som g

riktpunkt enligtEn borde HD den tilltalade få nå-inte skallattvara
sittekonomisk fördel narkotikabrott. påpekade också lHDgon genom

narkotikastrafflagen för skälighetsprövning frågaiatt utrymmeger en
hur belopp bör förklaras förverkat. vilkenNär denstort motom som

talan förverkande förs huvudsakligen har förmedlareuppträttom som
borde, enligt huvudregelnHD, belopp motsvarande vad hanatt ettvara
uppburit för räkning förklaras förverkat. Förverkandebeloppet be-egen

måletstämdes i till den del vad den tilltalade uppburit betalningav som
för narkotikan behållitmotsvarade vad han för räkning.som egen

I NJA frågan1991 387 behandlades i månvad den tilltaladess.
förhållandenekonomiska vid tiden för domen bör beaktas vid bestäm-

mande det belopp skall förverkas i fall vederlag förrörav som som
överlåten narkotika.

HD uttalade här bl.a. har riktpunkt förverkandeatt attom man som
skall omfatta vad den ekonomiska fördelen narkoti-motsvararsom av
kabrottsligheten, innebär det vad den tilltalade betalat för narkotikanatt
i princip skall fråndras vederlaget. konstateradeHD det för-ärattav

med uppenbara vanskligheter tillägga den tilltaladesenat ekonomis-att
förhållandenka vid tiden för någondomen långtgående betydelse,mera

i synnerhet i fall då den tilltalade i skala har handlat med narkoti-stor
ka, eftersom det inte sällan förutsätter omfattande utredning sökaatten
klarlägga dessa förhållanden och de antaganden kan görassom

sådangrundval utredning måsteofta bli osäkra. HD anfördeav en att
det, det kan styrkas den tilltalade har god ekonomi, inteatt ärom utan
vidare givet förverkandebeloppet detta skäl skall högreatt sättas änav
vad den ekonomiska fördel han kan hamotsom svarar antassom er-
hållit brottsligheten och det förekomstensakärattgenom atten annan

betydande tillgångar hos den tilltalade jämte utredning iblandav annan
kan läggas tillgrund för antagande den ekonomiska fördelens stor-om
lek.
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omedelbartföljerintesidanå andra attdetvidareanfördeHD att
deförbrukathartilltaladedenjämkasbör me-förverkandebeloppet om
saknarinarkotika ochförsäljning settstorterhållithandel avgenom

situationsådanidockämkning kanJdomen.förvid tidentillgångar en
därför,talaromständigheterandramotiverad ävenHDenligt omvara
kunnabedömsförverkandebeloppbetalaskyldighet stortettattt.ex. om

resocialisering.tilltaladesmotverka denmånväsentligi
utredning-bedömningsamladmålet HDfannaktuelladetI att aven

be-högreförverkadestilltaladedenhosdet ettföranleddeinte atten
fördelekonomiskahansungefärligenkundelopp motsvaraän som

för-ekonomiskadennauppskattningenVidbrottsligheten.grund avav
försäljning-narkotikaöverlåtelserna tillvinstenberäknade HDdel av

tilltaladeockså denanfördeHDinköpspriset.föravdrag attmedspriset
vad hanverksamhetenförkostnader utöverhafthadeuppenbarligen

bordekostnaderför Dessanarkotikan,för inköperlagt t.ex. resor.av
vissmotiverademån devidareibeaktas äninteenligt HD att av-en

förverkat. HDförklarasskullenedåt belopp utta-detrundning somav
tillhänsynpåkallad medavrundningsådan ävenvidarelade att varen

självhanuppgifter ficktilltaladesdenpå grundval attantasdetatt av
narkotikan.delförbrukathade aven

diskussionföremål förvaritvinning har ävenochutbyteBegreppen
konventio-internationellatillträde tillmed Sverigessambandi ett par

1988december19konvention denNationemasFörentanämligenner,
narko-FN:soch psykotropanarkotikahantering ämnenolagligmot av

penningtvätt,Europarådets konventiontikabrottskonvention och om
brottvinningförverkandeochbeslagefterforskning, avav

förverkandekonventionen.°
föreskrivs i artikel 5 bl.a.narkotikabrottskonventionFNzs attI par-

vinning härrörske delsförverkande kantillskall att somterna avse
vinning-värdetegendomellerfrån narkotikabrott motsvarar avsomav

hjälpmedelutrustning och andramaterial,narkotika,dels somen, av
skallsådant Vidarevid brott.användasavseddavariteller attanvänts

tillomvandlats ellerharnarkotikabrottvinning omsatts annansomav
ursprungligautsträckning detiförverkasegendom kunna somsamma

förvär-egendom harblandats medvinning harOmbrottsutbytet. som
delförverkas till densådan kunnaegendomlegitimt skall somvats

utbyteochskall intäktervinningen. Dessutom annat sommotsvarar
tillomvandlatsvinningen harfrån egendomfrån vinning,härrör som

förverkasblandats kunnavinningen harvilkenegendom medeller
vinning.omfattningiochsätt somsammasamma

be-narkotikabrottskonventiontillträde till FN:sFrågan Sverigesom
konventio-det gäller de krav1990/91:127. Närihandlades somprop.

konstaterade departe-förverkandereglemade nationellaställernen
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såväl narkotikastrafflagen möjligheterBrBmentschefen attatt som ger
förverka egendomens värde och det däri-för viss egendomi stället att

förverkande kan ske egendomen eftermöjligtär trots att t.ex.attgenom
åt.gårförsäljning inte längre komma Genom dessa bestämmelseratten

departementschefen anförde, narkotikakonventionensenligt vadvar,
egendomenpå i det fall till egendomkrav förverkande omsatts annan

Departementschefen anförde vidare 26:a.tillgodosedda. prop. s.

förverka frånmöjligheterna intäkter härrörNär det gäller egendomatt som
från frågaremissbehandlingen ibrott har under svensk rättsatts om ger
möjlighet till förverkande i den utsträckning konventionen kräver.som

påpekatsDärvid konventionen föreskriver förverkandehar skall skeatt att
frånintäkter utbyte härröreller egendom med vilken vinning-annat somav

då ocksåblandats och det skulle kunnahar gälla egendom inteatten som
hänföras till brottslig verksamhet.kan

jag hänvisningen iFör del konventionen till förver-att attegen menar
i dessa fall kunna skekande skall och i omfattningsättsamma samma

måste såvinning tolkas förverkande skall kunna tillske den delattsom som
vinningen. Det de svenska förverkandereglerna för.motsvarar utrymmeger

Några remissinstanser anförthar det tveksamt svensk allsär rättatt om
möjlighet förverka frånavkastning brottsligt förvärvad egendom.attger
Frågan berördes vid tillkomsten förverkandebestämmelserna i 36av

kap. brottsbalken. lagstiftningsärendetI det anförde lagrådet betänklig-att
heterna förverka avkastning brottsligt åtkommenäven egendommot att av
förlorade i styrka det alltid stod för underlåtadomstolenöppetatt attgenom
förverkande låtaeller förverkande bli endast partiellt. lagrådetEnligt borde
frågan kunna överlämnas rättstillämpningen några uttryckliga reglerutan
i lagtexten 1968:79prop. 76 f..s.

såledesFörverkandebestämmelserna utesluter inte avkastningävenatt
kan förverkas. Avgörandet torde bero omständigheterna i det enskilda
fallet. Enligt min finnsmening det i nuvarande läge någoninte behov la-av
gändring. I det fall i framtidendet visar sig nuvarande regler otill-äratt
räckliga, får frågan för övervägande.tas nyttupp

Även i samband med Sveriges tillträde till förverkandekonventionen
berördes begreppsbildningen området helt kort. Förverkandekon-
ventionens inledande artikel innehåller definitioner vissa termerav som
skall gälla vid konventionens tillämpning. I artikeln föreskrivs bl.a. iatt
konventionen med vinning varje ekonomisk fördel brottsligaavses av
garmngar.

I frågan1995/96:49, där Sveriges tillträde till förverkan-prop. om
dekonventionen behandlades, uttalades begreppet utbyte brott iatt av



169ochutbyte vinningBegreppen1999: 147SOU

dettainnebördmed denvinning ut-tordeväsentligtallt sommotsvara
10.förverkandekonventionen a.enligttryck har prop. s.

överväganden förslagoch7.3

vilken be-regelinförs§ BrB36 kap. lVårt Iförslag: genomen
på så klartpreciseras. Det ävenbrott görs sättutbyte attgreppet av

avkastning utbyteutbyte ochstället föriharegendom trätt avsom
förföreslås regel avdraguttryckligVidareförverkas.kan attomen

vid fast-inte skallsamband med brottet görasharkostnader som
skallBegreppsbestänmingenomfattning.utbytetsställande varaav

område.specialstraffrättenstillämplig även
fallförekommandevinning iföreslår begreppetviVidare ut-att

ochförverkandebestämmelsemaspecialstraffrättsligademönstras ur
utbyte.med begreppetersätts

effek-innefattarfram förslagvåra direktiv läggaenligtVi skall ensom
framgått anförtvi tidigareförverkandelagstiftning. Som vadtivare av

förverkande.föreslår och utvidgad formvi6.1 6.7avsnitt ny aven-
36 dockenligt kap. § skallförverkandet 1 BrBhittillsvarande ävenDet

för till detutgångspunkten Med hänsynför framtiden systemet. nuvara
fråga traditionella för-i detmåste ändringarsagda ävenövervägas om

då siktet effektivitet.med inställt ökadutformning ochverkandets
Vidbättre terminologisk klarhet.intressetHärtill kommer enav en

måste således hålla lägeti minnet36 § BrBkap. 1översyn attmanav
hithörande problem tidigare Denövervägts.än närär ett annatnumera

i övrigtoch organiserade brottslighetenekonomiska brottsligheten den
tillsamhällsproblem. Utvecklingen har letti betydandedagutgör att en

huvudfrågoma kriminalpolitiska arbetetinom det internationellaav
instrument för berövakommit bli utveckla effektiva gär-attattatt

från sådan vissabrottslighet. Härtill kommerningsmännen vinsterna
måste påkal-konventionsåtaganden uppfylla.Sverige Situationensom

föreslår frågai utvidgatförändrat Vad vilar delvis synsätt. ettett om
ocksååterverkar traditionellaförverkande det förverkandets närmare

utformning.
fråga kring vad skall förverkas. Idagförsta kunnaEn rör ramen som

och vis-i utbyte och narkotikastrafflagenanvänds olika begrepp BrB
specialstraffrättsliga förverkanderegler vinning. betydel-andra Avsa

frågeställningar blir förverkandede aktuella vidhärär ut-att avsomse
vinningenligt bestämmelserna i 36 kap. BrB och förverkandebyte av
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båda fal-narkotikastrafflagen i huvudsak desamma. I6 §bl.a. ärenligt
frågor måni vad vid beräkningensådana detuppkommerlen t.ex. som

för utgiftermedges avdrag kostnader ochbörförverkandebeloppetav
genomförandet liksom i vil-med brottetförknippadevarithar avsom

kunna värdestegring ellerförverkande börutsträckningken avse av-
respektive den ursprungliga vins-ursprungliga utbytetkastning detav

fråga förverkande enligt BrB eller narko-detOavsett är ettten. omom
vårenligt mening i allt väsentligtsig vidaretikastrafflagen, gör samma

frågor.har ställning till dessa Detgällandesynpunkter mannär att ta
idet nuvarande bruket olika begreppleder till slutsatsensagda att av

narkotikastrafflagen inte sakligti ochförverkandereglema BrB är mo-
båda regleringama oklara.bidrar tilltiverat göraattutan snarast

alltså enhetlig iTerminologin i aktuellt hänseende BrBbör nu vara
området.specialstraffrättsliga de invänd-på Mot bakgrundoch det av

årslagrådet vinning i 1968begreppet samband medningar hade mot
föreslårförverkanderegler vi uttrycket utbytereform BrB:s attav

i narkotikastrafflagen och övriga special-kommer till användning även
begreppet vinning i används.straffrättsliga författningar där dag Be-

bådeför övrigt i de danska förver-utbyte används och norskagreppet
kandereglema.

föregåendeframgått definieras inte iSom i det begreppet utbyte
Frågan innebörden iBrB. det, bakgrund begreppetär mot attav avom

i vissa hänseenden oklar, skulle fördel begreppetsdag är vara en om
i ligger iinnebörd reglerades lagen. Det sakensnärmare natur att man

också måste överlåtalegaldefinition fortsättningsvismed även enen
frågorrad begreppets avgränsning till rättstillämp-närmarerörsom

inte möjligt arbeta framningen. Det heller praktiskt användbarär att en
sådan utfommingdefinition med skälighetsbedömningar olikaatten av

slag framdeles skulle bli överflödiga. delEn de oklarheter före-av som
ligger i dag bör dock kunna undanröjas lagfäst begreppsbe-genom en

föreslårstärrming. Vi därför innebörden begreppet utbyte lag-att av
vårenligt mening ocksåregleras. Härvid finns det skäl begreppetatt ge

något vidgad det följandebetydelse. I skall diskutera vaden som
innefattas ibestämt bör detta begrepp.närmare

Med i 36 såvälutbyte brott kap. §1 BrB konkrettermen av avses
någonegendom kommit brott det till penning-över ettsom genom som

åtkommits.belopp uppskattade värdet vad När det aktuelltär attav som
förverka den konkreta egendomen uppkommer i ingaallmänhet tolk-
ningssvârigheter; i detta fall skall förverkandet åtkomnajust denavse
egendomen. Vid värdeförverkande måste däremot värdet det eko-av
nomiska utbytet brottet beräknas. Som framgått redogörelsen förav av
gällande med utbyte i detta sammanhangrätt endast nettoutbytet.avses

princip alltsåI skall utgifter och omkostnader dras vid beräkningenav
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jämförundantagemellertid integällerprincipDennautbytet. utan ex-
Nå-1986/87:6 37.idepartementschefens uttalandeempelvis prop. s.

frågor intekanhithörande bör lösassammanhållen hursyngon mera
kostnaderpraxis. Olikarefereradförarbetsuttalanden ochutläsas av

oklara grundergenomförandet brott tyckstillhänföraär att avsom
olika.behandlas

försåld har HD inarkotikaförverkande värdegällerNär det av av
uppburits börvederlagfast hela detslagit1977 735NJA att an-soms.

därvid inteförverkande och detunderkastati och för sig attvarases
försålda narkotikandenskilja mellan värdetanledning sökafinns att av

det kanförsäljningen. En sakvinningenoch är att varaannanav
sålun-tilltalade hela det beloppförplikta denolämpligt att utgeatt som

förverkat och i enlighet meddetsig kan förklarasi och förda att nar-
beloppetkan finnas skäl nedsättabestämmelserkotikastrafflagens att

fallet förverkades beloppaktuellabillighetsskäl. I det motsvaran-ettav
uppburit för räkning.tilltalade hadevad dende egen

alltsåfinns inte skälavgörandet detEnligt nämndadet att re-nyss
ochmedge avdrag för utgifterberäkningenvid vinningendan om-av

får förSådana omständigheter i stället beaktas inomkostnader. ramen
skullefrågan förpliktande bruttobeloppetprövningen ett att utgeomav

generelltVi motsvarande bör gällaoskäligt.uppenbart attanservara
Utgångspunktenoch narkotikastrafflagen.enligt BrBförverkandevid

förverkande.alltså bruttoutbytet underkastatdetbör äräratt somvara
36 kap. § föreskrivsföreslår i 1 BrB uttryckligendärför detVi attatt

genomförandet brottethar samband medför kostnaderavdrag avsom
beräkningen bestämmelse for-vid utbytet. Dennainte skall beaktas av

blir tillämplig specialstraffrättenspå sådant denmuleras ävensätt att
Vårt bruttomodell sina motsvarigheterområde. till harförslag en

förhåll. reglerexempel kan de tyska och norskaandra Som nämnas
vårtrespektive Vid besök i Neder-redogjorts i avsnitt 3.1 3.4.1.vilka

också kostnadsfrågan svårhanterlig.synnerligenländerna att varangavs
något fall organiseradteoretisk karaktär det därkanskeAv är enmer

både verksamhetblandad dvs. legal och illegalverksamhet är natur,av
för sådana fall kostnader ellerförekommer. allokera till denAtt ena

någotförefaller uppgift bör sig främmandeandra delen tevara somen
sanktionssynpunkt.ur
Frågan då genomfö-i vilken utsträckning kostnader hänförliga tillär

inom för skälighetsprövningen ochrandet brottet bör beaktasav ramen
alltså leda till billighetsskäl för förklaraendasträttenatt stannar attav

från sådanadel utbytet förverkat. Vi bortser här individualpre-en av
återanpassningsfrågorventiva överväganden hänger medsom samman

vårI övrigt finns enligt mening här all iakttadet anledning attm.m. re-
utgångspunktstriktivitet. bör ingenEn skall kunna komma iatt ettvara,
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förfarande ifullfölja brottsligtekonomiskt lägebättre ettattgenom
fåtttilltalade skulle haKostnader, dendetta.för avbrytastället att som

tidigarebrottsliga förfarandeavbrutit sitthanfulltbära ettut om
fråga förver-beaktas detalltså princip intei närstadium, bör är attom

uppehälleochKostnader förfullbordade brottet.detka utbytet resorav
utgifter hängergällerdärhän. Detsammalärrmaskan helt sammansom

anskaffande redskap, lokalerförvaring,med transporter, m.m.av
tillverkning godsavseende förvärv ellergäller kostnaderdetNär av

såsomhänder,marknadsvärde i gämingsmannenslegaltsaknar ettsom
hän-tillverkad sprit, bör huvudregelnolovligennarkotika eller attvara

gärningsmannentill dessa. Omskälighetsbedönmingen intevid tassyn
skehade sakförverkande kunnatinneha godsetmedhade attertappats

motprestationernågon tagits till vilkahänsynhade inteoch därvid mot
fåttproduktionskostnader han vidkän-vilkagodset ellerhan förvärvat

ingripandet honomdå i bättre lägeinte ställasHan bör motett omnas.
begå straffbar hand-fått tillfälle ytterligareförst sedan hansker att en

överlåta godset.ling, nämligen att
vid skälighetsbedömningeninte heller skälNormalt finns det attsett

tillförverkandetalan försvilkenersättning denbeakta utgettmotsom
sådanatillgenomförande. hänsynmedbrottsling för brottets Att taen

ilika stötande dettaskulle i detkostnader närmaste att sam-somvara
arbetsinsats vid genomförandetden förresbeakta värdetmanhang avav

brottet.
Framstår sannolikt utgivet vederlag kom-emellertiddet att ettsom

dock intressetmottagit vederlaget, börförverkas hos denatt sommer
till hänsyn till vederlagetdubbelförverkande ledaundvika att tasattav

denskall förklaras förverkat hosdet beloppvid bestämmande somav
bedömning bör hänsyn till detmedvederlaget. Denna görasutgettsom

identifie-klartförutomaktuella läget. Det bör krävas, äratt mottagaren
in-någon åtgärder vidtagits, förundersökningformrad, t.ex. attatt av

letts.
fråga vid avgränsningen begreppet utbyteytterligare centralEn av

avkastningförverkande bör kunna skei vilken utsträckningär somav
ursprungligaupplupit tiden mellan mottagandet det utbytetunder av

förverkandefrågans osäkerhet föreliggeravgörande. Denoch som
med förverkande itorde hänga bl.a.denna punkt att ansessamman

fråga uppstått i medprincip förutsätta det utbyte ochär ettatt om som
någotdefinitionsmässigtEftersom avkastningen lag-brottet. är som

i skede faller sig här inteöverträdaren uppbär först detett senare na-
Åuppstått i si-turligt tala utbyte och med brottet. andraatt ett somom

någotsvårtdan det vägande skäl till varför vederböran-är tyngreatt se
behållade skulle ha avkastningen. En uttrycklig regel enligt vil-rätt att

påken avkastning utbyte brott räkna utbyte bör där-även är attav som
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tillämplig ävenBestämmelsen börBrB.§136 kap.iinförasför vara
Viutanför BrB.bestämmelserenligtskerutbytesförverkandevid som

sambandfrågan hurtill näraförfattningskommentareniåterkommer
fordrasböravkastningenochbrottsutbytetursprungligadetmellan som

efter-måstehärmedenlighetI ävenförverkas.skall kunnadennaför att
tillgång säljsdå stulenfångas in,kunnavärdestegring t.ex.följande en

åtkomsten.olovligavid denvärdedessöverstigandevidabelopptill ett
ståravkastningförverkandefrågansamband medvisstI avomett

egendomsakförverkandemedgeskäl-attfinnsdetfrågan somavom
så-närvarandeFör ärbrottsutbytet.ursprungligaför deti ställetträtt

säljerexempelvislagöverträdareOmmöjligt.inteförverkandedant en
köpeskilling-erhållnadenanvänderochbrottsutbytetursprungligadet

alltså inte förver-egendomdennakanegendom,vissförvärvaför atten
värdetförverkaställettill ihänvisadsådant fall attI ärkas. avett man

ursprungliga utbytet.det
utbyteföri ställetegendom trättinnebärregel, ävenEn att somsom

därigenombetydelse främstfå praktiskskulleutbyte,räknasskall som
för-regelnföregående föreslagnai detmed denföreningden i omatt

förverkamöjligheternatillledaskulleavkastning attverkande attav
förverkamöjligtbliskullebetydligt. Det attavkastning ökade t.ex.rätt

brottsutbytet.ursprungligamed detinköptsfrån aktieravkastning som
föreslår följaktligenochbefogadsådan ordning attärVi att enanser

föri ställetegendomföreskrivs trättBrB36 kap. 1 § ävendet i att som
Även generellbördenna regelutbyte. ut-skallutbyte ges ensomanses

därmed bättreförverkanderegleringen kommersvenskaforrrming. Den
narkoti-i FN:skrav ställsdenärvarandeförän mot somsvara

förver-skall tillbl.a.vilkenenligtkabrottskonvention, attparterna se
från vin-härrörutbyteintäkter ellerskekande kan även annat somav

till.omvandlats ellervinning haregendomning eller omsattssom
förverkandeförklaring under närmaregällande regler kanEnligt en
5 § BrB riktas36 kap. änförutsättningar ävenangivna mot annan

änd-ingafram innebärvi läggerförslagDegärningsmannen. som nu
i delen.ringar den

leda tillgenomförs,deförslagen kommer,framlagdaDe att enom
delagöverträdaremöjligheterna berövautvidgningpåtaglig att enav

måste emeller-uppnått sitt brott. Manfördelar hanekonomiska genom
före-ihåg förverkande med denkommai sammanhanget äventid att

fordrautbyte kommerbestämning begreppetslagna att ettatt sam-av
ursprungliga utbytetbegångna och detbrottetband mellan det samt

kan styrkas. Antagefterföljande händelsersamband meddettas direkta
medeljust dessatill bestämt brott ochknytasmiljon kr kan1 ett attatt

ochaktieaffärerlyckosamma snabbasynnerligenvisas tillha använts
till miljoner kr. Vid desålunda på tid ökat 2kortvärdetatt oss an-av
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givna brotten möjliggör utvidgat förverkande kan värdes-ett ävensom
tegringen vårdras in. Enligt uppfattning såbör möjligt generelltvara
sett.

Från principiella utgångspunkter skulle det kunna övervägas att
införa regel medgav förverkandeäven i efterhand lämnaden som av en

belöning för brott. Den nuvarande ordningen, innebär sådantatt ettsom
förverkande inte möjligt, rimmar mindre väl principenmedanses att
ingen fåbör någon ekonomisk fördel sin brottslighet. sådanEngenom
regel skulle emellertid vårenligt bedömning få så begränsad prak-en
tisk betydelse avstår från lägga fram något förslagatt i denna del.att
Belöningar förevarande slag torde i praktiken kunna knytas nå-tillav

form utfästelser i tiden före brotten och därmed åtkomligagon av vara
redan enligt gällande rätt.
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frågorsärskildaVissa8

för-Ersättningsanspråk grund att8.1 av

förbehållförsäljsegendomverkad utan

rättighetsärskildbeståendeför en

Direktivenll
.

effektiviseraföråtgärder ut-huvuduppgift överväga attvårUtöver att-
direktivenenligtbrottslighet harkvalificeradvidbytesförverkande -

förverkande-frågorspeciellavissabehandla som avseräven att mera
bestämmelsersärskildafråga behovetgällersådanEnregleringen. av

skadadrabbasrättighetsinnehavaretillersättning avsomenom
beståendeförbehåll försäljsegendomförverkadgrund utan enattav

i egendomen.särskild rätt

Bakgrund8.1.2

uppdragJustitiekanslerns

egendomtillsärskildföreskrivsstycket BrB rätttredje36 5 §I kap. att
för-särskildabestår, deninte rättenförverkad ävenförklaras omsom

begränsadeförarbetenaenligtsärskildförverkad. Med rättklaras avses
tillsäljaresretentionsrätt rättoch ävensakrätter panträtt enmensom

63.äganderättsförbehåll 1968:79prop.sålts medhargods s.som
sådan återtaganderätthänföratorde hitNumera även att ensomvara

eller1992:830konsumentkreditlagenförbehålla enligtsigsäljare kan
näringsidkare. Däremotmellanavbetalningsköp1978:599lagen om

sådan särskildsak inte rätttill lösnyttjanderätt attär anse som enen
1975 528.bestämmelse NJAifrågavarande sei s.som avses

ersättningsanspråkavsåg grundatärende,Med anledning ett somav
förbehåll för iförsålts gjortsegendompå förverkad utan attatt en

gällanderegeringenbestående särskild konstateradeegendomen rätt, att
förordningerforderlig tydlighet anvisamedrättsregler inte syntes en

8 januarianspråk. Regeringen uppdrog därför densådanaprövning av
prövningde rättsreglerJustitiekanslern JK1987 röröveratt somse
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följd särskild i förverkad egendom.anspråk till rättmot staten avav
också iförslag till de ändringarinnefattade lämnaUppdraget rätts-att

genomföras.kunde behövareglema som

Justitiekanslerns förslag

december 1991 uppdraget i promemorian PrövningJK redovisade i av
ersättningsanspråk pågrundat särskild i förverkad egendom. Irätt pro-

föreslås i 36 införsmemorian det kap. 17 § BrB bestämmelseatt en
förbehållinnebär förverkad egendom försäljs förutanatt,som om en

bestående särskild rättighet, för den skada orsakatsstaten svarar som
rättighetsinnehavaren intill värdet vad har tillfallit statenav som

sådana ersättningsanspråkgrund förverkandet. För skulle kunnaattav
enligt kungörelsen 1972:416 statsmyndighetemas skade-prövas om

reglering i vissa fall föreslogs vissa ikompletterande ändringaräven
frågadenna kungörelse. Kungörelsen i har sedermera upphävts och er-

förordningen 1995:1301 handläggning skadeståndsan-satts av om av
språk promemoria fogatsJKzs har till bi-betänkandetmot staten. som
laga

Remissinstanserna

Promemorian har remissbehandlats. Flertalet remissinstanser
SkåneHovrätten Blekinge,och Riksdagensöver ombudsmän, Sveriges

Advokatsamfund, BankföreningenSvenska och Finansbolagens före-
Ävenning har tillstyrkt förslagJK:s eller lämnat det erinringar.utan

RÅRiksåklagaren har förklarat sig inte någotha erinraatt attmot
RÅförslaget genomförs. Samtidigt har dock förordat förtydligandeett

den föreslagna lagtexten vad gäller begränsningen ersättnings-av av
RÅbeloppet. ocksåhar redovisat avvikande uppfattning frågaien om

ikraftträdandet.
Ett remissinstanser Leasingutredningen Ju 1988:01 ochpar -

Kommittén för det allmännas skadeståndsansvaröversyn Juav
1989:03 har sigställt kritiska till den del förslaget siktetarav som-
de materiella förutsättningarna för ersättning i den angivna situationen.

Leasingutredningen har anfört förslag,JKzsatt ersätt-att statensom
ningsskyldighet skall begränsas till vad tillfallit för-statensom genom
verkandet, oförenligt med bestämmelsen i 36är kap. 5 § tredje stycket
BrB, innebär särskild består vid förverkande, ocksåinterättattsom om
den särskilda förklaras förverkad. Enligträtten Leasingutredningens
uppfattning motiverar inte heller de JK har anfört förargument som
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reglerfrån allmänna sta-görs omlösningen avstegföreslagna attden
Leasingutredning-enligtdärför,börFörslagetskadeståndsansvar.tens

lagstiftning.förgrundtillläggasdel intei dennaen,
förtydligandeanförtLeasingutredningen attremissyttrande harsittI

kandäremotförverkandevidställning varasärskild rättslagregler om
tredje536 kap.ibestämmelseninnebördenDenpåkallade. närmare av

Lea-oklar.uppfattningutredningensenligtnämligenBrBstycket är
utformasbestämmelserförtydligandeförordatharsingutredningen att

låtförebild, attförsäljningsregler av-utsökningsbalkens varamed som
sigvisakanförverkandeinstitutets särartanledningmedvikelser av

motiverade.
LeasingutredningenharförfarandereglemaföreslagnaJKDe av

erinran.lämnat utan
skadestånds-allmännasdetförKommittén översynhellerInte av

åläggauttryckligenförslagetinvändanågot atthaft mothar attansvar
isärskildsig rättgrundaranspråkalla statenmotJK pröva somatt

utformningenfråganbakgrundMot att avegendom.förverkad omav
uppdraget,ochuppdragkommitténsiingick attallmännasdet ansvar

ifråga-tid,relativt kortinomredovisasskulleremissvaret,förvid tiden
framlagdagrund den promemo-kommittén däremot avmanomsatte

ersättningsrät-iändringarnaförordadeJKdegenomföraborderian av
borde denuppdrag,kommitténsomfattadesfrågan en-Eftersom avten.

sammanhanget.i detmeningkommitténsligt tas upp
harskadeståndsansvarallmännasdetför se-Kommittén översyn av

SOUskadeståndsansvarallmännasDetbetänkandetframlagtdermera
ersättningsanspråkfråganbl.a.behandlasbetänkandet1993:55. I om

bedöm-Kommitténegendom.förverkad görisärskildgrundat rätt
börreglerskadeståndsrättsligaochcivilrättsligavanliganingen att

anför:härgälla även samt

försäljningvidsärskildbibehållen rättunderlåter beakta avOm attstaten en
fall isådanttorde idetfel ochdetta ettförverkats utgöregendom ettsom

mening. Den sär-skadeståndslagensförsummelse ifelföreligga ellerregel
någraSkL,kap. 2 §enligt 3ersättningdå utankrävakanskilde rättsägaren

inskränkningar.
betänkan-i dettavi i övrigt görövervägandenbakgrund deMot somav

införafalljust i dettanågot skäl ettföreliggadet inte att an-kande anses
oaktsamhetnågonförekommitinte harOm detvållande.oberoende avsvar

han ärrättsinnehavaren,enskildetorde densidafrån myndigheternas om
ellermyndighetdenvända sig mot-möjlighetbibehållen ha motsin rätt, att

ochegendomenförverkadedenförsäljningengenomförtsvarande avsom
överensstämmelsestår iDettaköpeskillingen.influtnasin denkräva rätt ur

i lagenändring1986/87:81igjordesuttalandendemed bl.a. omprop.som
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vissa trafikbrott1951:649 straff för och i rättsfallet 1988NJAom m.m. s.
också80, i Kzs promemoria.Jtassom upp

sålunda fråganKommittén lämnar med konstaterandet det inte före-att
något skadeståndsregelligger behov särskild för här aktuella fall.av en

överväganden8.1.3 och förslag

Vår Vibedömning: finner inte skäl införa särskild lagregelatt en
till fallersättning i de därrätten särskild i förverkadrättom en

egendom upphör till följd egendom försåltshar förbe-att utan attav
håll har gjorts för den särskilda Vi inte hellerrätten. detattanser
finns behov införa särskilda lagregler i syfte klar-att närmareattav

särskild ställning vid förverkande.göra rätts Vi förordar JKen att
anförtros uppgiften företräda i ärendenatt staten ersätt-som avser
ningsanspråk grundade särskild i förverkadrätt egendom och att
reglerna i förordningen 1995:1301 handläggning skade-om av
ståndsanspråk tillämpliga sådanagörs anspråk.ävenmot staten

Behövs det särskild regel de materiella förutsättningarna fören om
ersättning

Bestämmelserna i 36 kap. 5 § utgårBrB från principen ingenatt genom
förverkande grund brott skall kunna berövas egendom ellerav en
rättighet, inte förverkandeförklaring riktas honom. En för-om moten
verkandeförklaring förutsätter i sin talan förs vederbörandetur att mot

eller förverkande. sådanFörs talan endast tillom ansvar ägarenmot
viss egendom och förklaras egendomen förverkad, innebär bestämmel-

i paragrafens tredje stycke särskild till egendomen består,att rättsen en
och detta oberoende förbehåll härom i sambandgörs med för-av om
verkandeförklaringen eller ej.

Enligt 36 kap. 17 § första stycket BrB tillfaller förverkad egendom
inte föreskrivet.staten, är I lagen 1974:106 förfarandetannatom om

med förverkad egendom och hittegods finns bestämmel-närmarem.m.
hur skall förfara med sådanstaten egendom. Huvudregelnser om när

det gäller förverkad egendom den skall försäljas.är Om därvidatt för-
verkad egendom, i vilken särskild består, försäljsrätt någoten utan att
förbehåll för den särskildagörs torde stårätten, det klart egendomenatt
i köparens hand inte blir belastad med den särskilda förutsatträtten, att
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exekutivvidgällervadjämför härförvärvetvidgod somidenne är tro
utsökningsbalken.§kap.114enligtförsäljning

åliggamåstedetinnebärgodtrosförvärv att ansestillMöjligheten
förver-försäljningenvidsärskildbestående rätt avbeaktaattstaten en

felföreliggaoftatorde detdettaförsummarOmegendom.kad staten
SkL.skadeståndslagenimeningi denförsummelse avseseller som

skadeståndsansvarallmännasdetregelngrundläggandeDen om
allmännadet stat,regeldennaEnligtSkL.2 §kap.i 3 ansvararfinns -

sakska-personskada,försammanslutningarandravissaochkommun -
försummelsefel ellervållatsförmögenhetsskadaoch genomda somren

allmännadetfullgörandeförverksamhetimyndighetsutövningvid vars
all-detsammanhang ärförevarande attiintressesärskiltAvsvarar.

förmögenhets-omfattarSkL§ även2kap.3enligt renmännas ansvar
sambanduppkommerförmögenhetsskada utansådandvs.skada, som

sigsträckersakskada. Dettaellernågon lider ansvarmed att person-
enligtvållandeförgrundläggande egetansvaretdetså längre änsätt

SkL.§kap. 1enligt 3principalansvaretochSkL§l2 kap.
frå-§2i 3 kap.deti SkLgällergenerellt ärvadmedenlighetI som

motiveniuttalasEnligt vadvållande.styrktför somett ansvarga om
fö-skadeståndsansvarhuruvidafrågan,dockbör4971972:5prop. s.
detbedömningobjektivgrundvalhär avreligger, avgöras merav en

omöjligtsigdet visar attskadan. Attorsakatharförfarande varasom
befattningsha-någon bestämdoaktsamhet hossubjektivkonstatera en

ersättningåläggsallmännadetinte utgesålunda attutesluter attvare
också s.k. kurnu-omfattarSkL2 §3 kap.enligtskada. Ansvaretför en

mindreantalförekommitdetsituationen ettdenfel, dvs.lerade att
fårtillsammansvälsigförinteförbiseenden,ellermisstag menvarsom

kanfelandragällerförsummelse. Detsammaellerinfatta fel somanses
synpunkt.subjektivfrånframstå ursäktligasom

före-förmögenhetsskadaskadestånd förskyldighetNär utgeatt ren
tillprincip bestämmasiersättningenskallSkL,2 §enligt 3 kap.ligger

skada.lidnadenfulltbelopp ut motsvararett som
bibehållenbeaktandeförsäljsegendomförverkadOm utan enav

handsåledes i förstanärvarandeersättningsfrågan försärskild ärrätt,
mening-angivnaVållande i den§ SkL.2enligt 3 kap.bedöma ovanatt

före-intenågon oaktsamhetfall. Omi dessaföreliggaoftatordeen
förKommittén översynsida torde,från allmännasdetkommit avsom

citeradei detskadeståndsansvar konstateratallmännasdet av-ovan
möjlighetharättsinnehavarenenskildedenbetänkande,sittsnittet av

iförsäljningenförhaftmyndighetsig denvända ansvaretmotatt som
Fråganköpeskillingen. ärinflutnadensinfråga och kräva rätt omnuur

förslag ellermed JKzsöverensstämmelse annatifinns skäldet att,
situationen.diskuteradeden härsärreglerasätt,
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i materielltJK:s förslag innebär hänseende till början rättenatten
omfatta värdettill ersättning skall vad tillfallit statenav som genom

såvitt framgårförverkandet. Härmed promemorian den köpe-avses av
erhållit vid försäljningen.skilling Med JKzs förslag begrän-statensom

alltså ersättningden till den skadelidande i dag harrättsas som om an-
språket §enligt 3 kap. 2 SkL. Den förordadeJK lösningenprövas av

åläggsinnebär vidare allmännadet strikt tillrättenatt ett ansvar; er-
alltsåsättning skall enligt förslaget i den här aktuella situationen inte

någotknuten till krav frånoaktsamhet det allmännas sida.vara
Som skäl för införa speciell regel till ersättningrättenatt nären om
särskild i förverkad egendom upphört till följdrätt egendomenatten av

försålts förbehåll gjorts för den särskild har JK anförträtten,utan att
främst lösning, bygger allmänt skadeståndsrättsligatt en som en syn
och innebär ersättningen skall bestämmas till det värde denatt sär-som
skilda representerade vid försäljningstillfället,rätten skulle stämma
mindre väl princip slåsmed den fast i 36 kap. 17 § andra stycketsom
BrB.

Bestämmelsen i 36 kap. 17 § andra stycket BrB infördes år 1986,
möjligheten till förverkandenär utsträcktes till utbyteävenatt avse av

brott skada för enskild. Om förverkande så-sker imotsvarassom av ett
dant fall, har enligt denna bestämmelse i stället för den hosstaten att
vilken förverkandet skett den skadelidande intill värdetgentemotsvara

vad tillfallit grund förverkandebeslutet.statenav som av
framhållerJK princip för bestämmande ersättningenatt samma av

i den behandlade bestämmelsen gäller enligt 8 §även andrasom nyss
stycket lagen förfarandet förverkadmed egendom och hittegodsom
m.m.

Som påpekats såväl Leasingutredningen Kommittén förav som
det allmännas skadeståndsansvaröversyn emellertid jämförelser-ärav

med de nämnda lagrummen inte särskilt träffande.na nu
I de fall JK:s förslag sikte har tredje typiskttarsom settman

drabbats påskada grund felaktigt förfarande frånettav en statensav
sida. Bestämmelsen i 36 kap. §17 andra stycket däremot inteavser en
situation där har förfarit felaktigt. Detstaten föreskrivs föransvar som

i den bestämmelsen har följaktligenstaten inte heller karaktären ettav
skadeståndsansvar. Regleringen syftar här till undvika såvälatt att en
lagöverträdare skall drabbas dubbel betalningsskyldighet för-av en -
verkande och skadestånd förverkande skall visa sig gåatt ettsom ut-

målsägandenöver det försämrar lagöverträdarens förmågaattgenom
betala skadeståndet.att
Inte heller bestämmelsen i 8 § andra stycket lagen förfarandetom

med förverkad egendom och hittegods situation därm.m. sta-avser en
förfarit felaktigt. I detta lagrumten regleras den enskildes tillrätt er-
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ochegendomsinanspråkgjortellerefterfrågatintehansättning när
dennaPå grundförsålts.reglergällandemed avenlighetidärfördenna

influtitvadtillegendomsintill somhans rätthärbegränsaspassivitet
ståndtillkommithadäremotförsäljningenSkulleförsäljningen.vid

vederbörandeharmyndigheterna,hosförsummelseellerfelgrund av
drabbatshanförlusthela denmotsvarande av.ersättningtillrätt

skadeståndsansvarallmännasdetförKommittén översynSom av
förutsätt-oftatorde1621993:55SOUbetänkandei sitt s.konstaterar

iuppfylldaSkL2 §kap.enligt 3ersättning varakrävaförningarna att
ersätt-fall begränsai dessapå. AttsikteförslagK:sJfall tarde som

intemeningvårenligtföreslagit börJKningsmöjligheten sätt som
undantagsvisendastpraktikenidetförhållandetfråga. Det attikomma

värdefall haravseddai här ettsärskild somrättförekommatorde att en
godtagbartinteköpeskillingen utgör ettinflutnadenöverstigerklart

begränsning.sådanförskäl en
åläggasbörallmännadet ettutsträckning ansvarvilkenFrågan i

övervägandeföremål förvaritnyligen avvållande haroberoende av
Somskadeståndsansvar.allmännasdetförKommittén översyn av

skälförelågdetinte attkommitténansågföregående attframgått i det
vår delförVifallet.aktuella görhärdeti justsådantinföra ett ansvar

bedömning.ingen annan
intevår meningalltså enligtbörförslagetframlagda ge-JKDet av

ersättning.förförutsättningarnamaterielladedeti vadnomföras avser
härvid-några ändringarskäl övervägadetfinnsövrigtiheller attInte
såledesbörreglerskadeståndsrättsligaochcivilrättsligaAllmännalag.

framgent.tillämpas även
finnsfrågan detaktualiserarremissyttrandeLeasingutredningens om

in-BrBstyckettredje5 §36 kap.ibestämmelsensidanvidskäl att av
ställ-särskildklargöra rättssyfteilagregler närmaresärskilda attföra

förverkande.vidning
fram-sammanhangnågotiintehararbete annatutredningensUnder

Avsaknadensådana lagregler.införandetönskemål enavförts avom
förverkandevidställningsärskildavseende rättslagregleringutförlig

vi kon-Somproblem.påtagligt praktisktnågotalltså inte utgörasynes
försäljningenvidåliggafårföregående det attstateni det ansesstaterat

tillnågon harsärskildbeakta rättegendomförverkad egen-somenav
förbehåll för denmedsäljsegendomenskekanDettadomen. attgenom

avtalellerlag ärenligträttighetsinnehavareneller,särskilda rätten om
betalarförtidii förtid,betalning statenattskyldig emot genomatt ta

regeluttryckligNågontill.knutensärskilda ärden rättenfordranden
intevår meningenligthänseendei detta ärskyldigheter er-statensom

vidrättighetsinnehavarensakensividareliggerforderlig. Det attnatur
särskildaförbehåll denförmedegendomförverkadförsäljning aven
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då frågaofta, säljares vidrätten åter-är äganderätts-rätt ellert.ex. om
tagandeförbehåll, får finna sig i gäldenärsbyte liksom förvärva-ett att

i de efter förvärvetnämnda fallen för köparens skyldig-ren nu svarar
heter enligt det aktuella avtalet. Inte heller i dessa eller andra hänseen-
den finns det vårenligt bedömning anledning vid sidan 36 kap.att av
5§ tredje stycket BrB införa uttryckliga lagregler särskild rättsom
ställning vid förverkande grund brott.av

örfarandereglernaF

framgåttSom innefattade förslagJKzs vissa kompletteringarävenovan
dåden gällande skaderegleringskungörelsen. Förslaget syftade iav

denna del till JK företrädarätt vid ersättningsanspråkatt att statenge
här aktuellt slag och kungörelsens förfarandereglergöraatt tillämp-av

liga vid prövningen ersättningsanspråken. Som framgått i det före-av
gående har skaderegleringskungörelsen sedermera upphävts och ersatts

förordningen 1995:1301 handläggning skadeståndsanspråkav om av
Bestämmelser i vilka fallmot staten. JK handlägger ersättningsan-om

språk finns i denna förordningsmot staten 3numera
Mot bakgrund den osäkerhet förelegat, det gäller inär vilkenav som

ordning anspråk grundade särskild i förverkadrätt egendom bör
förtydligandeprövas, är här sin plats. Detett enligt vårär mening

lämpligast JK anförtros uppgiften sådanaatt anspråk,prövaatt oavsett
de grundar sig påstådd oaktsamhet från sidaom elleren statens

Bestämmelser med denna innebörd bör alltså under det fortsatta lag-
stiftningsarbetet införas i den nämnda förordningen.nyss

8.2 Ersättningsanspråk med stöd 36 kap.av
17 § andra stycket BrB

8.2. 1 Direktiven

I direktiven åläggs vidare överväga bestämmelsernaatt i 36 kap.om
17 § andra stycket BrB, för närvarande tillämpligaär endast vidsom
förverkande enligt BrB, bör såändras de blir tillämpliga dåatt även
förverkande utbyte brott sker med stöd någonav special-av av
straffrättslig författning.
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Bakgrund8.2.2

enligtbrottutbytebl.a.BrBstycket attförsta av§l36 kap. angesI
oskäligt.uppenbartintedet ärförverkat,förklarasskallbalk omdenna

förskadautbyte,bestämmelse mot en-dennaenligt svararHar som
§1736 kap.enligtnågon,hos statenförverkatförklaratsskild, svarar

in-skadelidandedenersättningförställei dennesBrBstycketandra
för-beslutetgrundtillfallithar omvad statenvärdet avtill somav
harmeningandrastyckesiföreskrivsvadEnligtverkande. sammasom-

förverkandetvilkenhosdensådant beslutverkställighetenvid ettav
denersättning tillsig havisarvad han utgetträkna somskett rätt att av

skadelidande.
1986,årinfördesBrBstycket§ andra1736 kap.iBestämmelsen

tillutsträcktesBrB§36 kap. lenligtförverkandetillmöjlighetennär
enskild. Reg-förskadabrottutbyte motsvaras aväven somatt avavse

målsä-försämraskallförverkandeundvikasyftar till ettattleringen att
också tillskadaför sinersättning attfåmöjlighetergandens menatt

för-förverkandesåväldrabbaslagöverträdare somförhindra avatt en
tillhopadettautsträckningsådanskadestånd i attpliktelse utgeatt

fråga. Attibrottsutbytet sta-belopphögre änkommer ettatt motsvara
sålundainnebärskettförverkandetvilkenhosför deni ställetten svarar

skadeståndsansvar.från sittmån befriasmotsvarandeidenneatt
ersättningsanspråk fram-avsågärendeanledningMed ett somav

stycketandra36 17 §i kap.bestämmelsenåberopandeunderställda av
special-enligtskettbrottsutbyteförverkandesedanBrB enav

regeringenuppmärksammat attJKharbestämmelse,straffrättslig
brottutbytedetendasttillämplig ärfråga näribestämmelsen en-är av

detbl.a.anförde JKavgörandesitt attIförverkats.harligt BrB som
också börbestämmelseninteanledning överväga varafinnskan att om

bestämmel-någonmed stödskerutbytedå förverkandetillämplig avav
specialförfattning.ise en

överväganden förslagoch8.2.3

36 kap.ibestämmelsernaTillämpningsområdet förVårt förslag:
förverkan-fall därgällatillutvidgas ävenstycket BrBandra§ att17

utanför BrB.bestämmelserstödmedskerbrottutbytede avavav

stycketandra36 §i kap. 17bestämmelsernasåledesnärvarandeFör är
enligt BrB.brottförverkande utbytevidtillämpliga endastBrB avav
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anföras förDe skäl kan bör in vid förverkandeträdaatt statensom av
utbyte brott enligt talar emellertid vårBrB enligt mening med styrkaav
för gälla förverkandedetsamma bör sker brottsutbyte enligtnäratt av
andra bestämmelser och utbytet skada för Såvittenskild. vimotsvarar

hellerkan bedöma skulle det inte förknippat någramed egentligavara
nackdelar bestämmelserna i 36 kap 17 § andra stycket BrBgöraatt me-

föreslårgenerellt tillämpliga. Vi därför tillämpningsområdet förattra
dessa bestämmelser utvidgas till fall där förverkandeävenatt avse av
utbyte sker stöd bestämmelsermed utanför BrB.av

8.3 Förfarandet med förverkad egendom

8.3. l Direktiven

Enligt våra direktiv ocksåhar undersöka behovet förändradeatt av
regler vad gäller hur skall förfara förverkadmed di-egendom. Iman
rektiven nuvarande regler har för kritik med anledningatt utsattsanges

myndigheterna i vissa fall sig skyldiga försäljaatt förverkadesettav att
knivar. Vidare konstateras det finns behov regleringenatt överattav se

bakgrundäven det bolag tidigare för försäljning-mot attav svaratsom
förverkad egendom inte längre består.en av

8.3.2 Bakgrund

Föreskrifter åtgärdervilka skall vidtas med förverkad egendomom som
finns i lagen 1974:1066 förfarande med förverkad egendom ochom
hittegods förfarandelagen. Förutom förverkad egendom gällerm.m.
lagens bestämmelser egendomäven tillfallit enligt lagenstatensom
1938:121 hittegods liksom egendom tagits i förvar enligt la-om som

1974:1065 visst stöldgods Bestämmelserna i förfaran-gen om m.m.
delagen gäller inte särskilt föreskrivet.ärannatom

Enligt 4§ i förfarandelagen får myndighet har handen som om
egendom omfattas lagens bestämmelser omedelbart låta försäljasom av
egendomen, det föreligger fara för den blir förstörd,attom annars om
vården den förenad medär kostnader eller detstora finnsav sär-annars
skilda skäl för sådant förfaringssätt. Egendomett kan befarassom
komma till brottslig användning eller olämplig förär för-som annars
säljning skall enligt 5 § oskadliggöras. Har egendomen inte försålts el-
ler oskadliggjorts enligt de nämnda bestämmelserna skall dennyss en-
ligt 6§ säljas den myndighet eller det bolag regeringen be-av som

I förordningenstämmer. 1979:536 försäljning förverkadom av egen-
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All-säljasskallegendomenföreskrivshittegodsoch attdom avm.m.
År ibolagemellertid dettaförsattes1992Aktiebolag.Solnamaterial i

konkurs.
intedetjuli 1975 fannsi kraft den 1träddeförfarandelagenInnan
medvidtasskulleåtgärdervilkabestämmelsergenerellanågra somom

författningardelinnehöll docki dagLiksomegendom.förverkad en
iförverkatsegendommedförfarandetbeträffandereglersärskilda som

fannsVidareförfattningen.aktuellai denbestämmelsermedenlighet
för-bestämmelser1952:496 vissaupphandlingskungörelsendet i om

upphandlingskungörel-tillhörande Denegendomsäljning lös staten.av
dockinnehöllårs kungörelse19521974januariden l ersattesomse

försäljningsregler.till dessamotsvarighetnågoninte
förfarandereglerordning medinfördesförfarandelagenGenom en

6§lagensföreskrivs. Isärskiltinteskall tillämpas annat an-omsom
lagens bestäm-omfattadesegendomhuvudregel att avsomgavs som

Fabriksverken FFV.Förenadeskulle säljasmelser genom
försälj-centraliseradordning medinförandettillBakgrunden av en

ansågsförsäljningfördittillsvarande tungrottdetning systemetattvar
låga. Genomintäkternasamtidigtkostnadskrävande attoch varsom

bredarenåddeinnebarförsäljningssystemskapa attett enmansom
tidiga-redanFFV hadeöka intäkterna.kunnahoppadeskundkrets man

sådanegendomför försäljninganlitatsutsträckningvissi somavre
erfarenheternai förfarandelagen ochbestämmelsernaomfattades av

ansågs goda.därav
År verk,affärsdrivandedittills varitFFV,ombildades1979 ettsom

prop.härmed ändrades förfarandelagensambandaktiebolag. Itill ett
skulle1979:535. I 6 § egendomenbil SFS1978/79:125, ll, attangavs

bestämmer". I anslut-regeringenbolag"myndighet ellersäljas somav
försälj-förordningentidigare nämndai dendärtill föreskrevsning att

AllmaterialFFVskulle skeförverkad egendomningen genomm.m.av
Aktiebolag.

år bolag under1990 privatägtAktiebolag blevAllmaterialFFV ett
års förordningi 1979Aktiebolag ochAllmaterial i Solnafinna anges

fråga försäljasskallframgått, egendomen iatt genomsomnumera,
bolag.detta

årupprättadesbolagets konkursanledning det nämndaMed nyssav
förslag till ly-promemoria medinom Justitiedepartementet1992 nyen

remissbehandlats.förfarandelagen. Förslaget har6 §delse av
departe-underhandskontakter med andrapromemorianI attanges

svårt aktuella för-lägga dentordehar visat det överattattment vara
något bakgrundnågon myndighet eller statligt bolag. Motsäljningen

återstår försäljning skalllösning allkonstateras denhärav är attatt som
härtillmyndighetens försorg. I anslutningförvarandeske dengenom



1999: 147SOUsärskilda frågor186 Vissa

myndighet förvararden egendomendetta inte innebär attatt somanges
försäljningen. Vidare anförs:själv anordnabehöver

någotsåledes finnas hinder myndigheterna träffar avtalinteDet bör mot att
någon skall sköta försäljningen. Det kan dock lämpligtatt varaom annan

Rikspolisstyrelsencentralt eller Generaltullstyrelsen.detta skeratt genom
något vissfinnas hinder försäljning sker centraltInte heller bör det mot att

försäljning, hittegodsoch begränsat värde, skeratt t.ex. avannan av genom
någon denförsäljningskanal där egendomen förvaras. Rikspolissty-ort

befogenhet meddela tillämpningsföreskrifter.relsen bör attges

Övervägandena i förslag 6 § förfarandelagen skallett attutmynnar om
följandeha lydelse.

såltsEgendom inte har enligt §4 eller oskadliggjorts enligt skall5 §som
förvarande myndighetens försorg.säljas den Kan egendomen integenom

fårsäljas, förstöras.den

Enligt promemorian bör vidare förordningen 1979:536 försäljningom
förverkad egendom och hittegods upphävas eftersomgenastav m.m.

någotinteden längre fyller syfte och ägnad skapa oklarhet. Detär att
iegendomen, avvaktan lagändringen genomförs, böratt attanges

kunna säljas förvarandeden myndighetens försorg med stödgenom av
undantagsregeln 6i nuvarande formellt förstöd detta.som ger

Ingen remissinstanserna Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Ge-av
neraltullstyrelsen och Riksrevisionsverket har haft några erinringar

föreslaget. Generaltullstyrelsen har anfört bl.a. föreslagnadenmot att
lösningen i praktiken den enda möjliga.är
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överväganden och förslag8.3.3

säljasegendom skallföreslår förverkadViVårt förslag: att genom
försorg.myndighetensförvarandeden

5 §bestämmelsen inuvarandebedömningen denVi vidaregör att
hitte-förverkad egendom ochförfarande med1066lagen 1974: om

förhindra egendommöjlighetertillräckligagods attatt somm.m. ger
fåranvändning ellerbrottsligtillkommakan ansesannarssom

åter marknaden.kommerför försäljningolämplig ut

förts fram reglerna hurkritik hardirektivenI nämns motatt manom
i vissadärför myndigheternaförverkad egendomförfara medskall att

försälja förverkade knivar.fall sig skyldiga attsett
kommaskall egendom kan befarasförfarandelagenEnligt §5 som

försäljningföreller olämpliganvändningtill brottslig ärannarssom
möjlighetolikakan oskadliggöras Enoskadliggöras. Egendom sätt.

förstörs. möjligt i ställetIbland detnaturligtvis egendomen ärär attatt
till brottsligåtgärder utesluta egendomen kommerlämpliga attgenom

behålla sådant utnyttjasändå den i skick kandenanvändning attmen
såi fall skall för-förarbeten egendomenekonomiskt. I lagens attanges

må-ocksåsådan åtgärd vidtagits. förarbetena detIsedansäljas nämns
förevis-något egendomen kan värdehända udda fallet att somvara av

i liknandeinom polisutbildningen ellernings- och studiemateriel sam-
sådan får enligttill användning denmanhang. Om egendomen kommer

åtgärdnågonoskadliggjorddepartementschefen utan att annananses
1974:124 65.vidtagits se s.prop.

ändamåls-vår nuvarande bestämmelsen §Enligt mening den i 5är
förhindrafullt tillräckliga möjligheterenligt utformad. Den attsynes ge

till brottslig användning elleregendom kan kommaatt som annarssom
får försäljning, förverkade knivar eller illegalaolämplig för t.ex.anses

åter marknaden. bakgrund det ispelautomater, kommer Motut attav
uppståtttydligen fall tveksamhet hur bestämmel-praktiken i vissa om

emellertid skäl i fram-bör tillämpas, finns det sammanhangetattsen
hålla vikten respektive centralmyndighet sigvinnläggeratt attomav
lämna riktlinjer för bestämmelsens tillämpning.klargörande

frågan,Vad därefter gäller skall handha försäljningen i desomvem
fall där egendomen skall försäljas i enlighet huvudregeln i 6 § för-med

årsfarandelagen, kan till början konstateras i förordningdet 1979atten
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dennödvändigtdetkonkurs övervägaaktiebolagets görangivna att nu-
ordningen.varande

promemoriai JustitiedepartementetsdenbedömningenVi gör att
Något ändamålsenligt al-genomföras.börlösningenpresenterade nu

inte förelig-föreslagna ordningenpromemorianiternativ till den synes
i enlighet6§ förfarandelagen ändrasföreslår följaktligenVi attga.

års förord-samband därmed bör 1979promemorian. Iförslaget imed
ning upphävas.

narkotikatillbehörs.k.Förverkande8.4 av

m.m.

Direktiven8.4. 1

vårafråga detaljbetonad karaktär iYtterligare tasav mera som uppen
vissa tillbehör vid hanteringförverkande slagdirektiv avav avavser

för direktivenpipor används röka hasch. Inarkotika, främst att an-som
vårt ingår såledesoklart. uppdragrättsläget här I attatt synes varages

inom område.regeländringar dettaundersöka behovet ävenav

Gällande8.4.2 rätt

narkotikastrafflagen fårEnligt 6§ stycket l968:64 egendomandra
hjälpmedel vid enligt förklarashar brott den lagenanväntssom som

påkallat till förebyggandeförverkad, det brott eller sär-ärom av annars
frågagäller iskilda skäl föreligger. Detsamma egendom med vilkenom

tagits befattning brott enligt narkotikastrafflagen. förI ställetutgörsom
får förklarasegendomen dess värde förverkat.

Den nämnda bestämmelsen kompletteras regel i 6 § tredjenu av en
injektionssprutor eller förstycket avseende kanyler, kan användassom

föremål,insprutning i människokroppen, och andra särskiltär äg-som
för missbruk eller befattningnade användas med narkotika,att annan

vågar.haschpipor, kokainskedar och Oavsett de tillhör, skallt.ex. vem
sådana föremål påträffasförklaras förverkade, någonde hosom som

begått enligt narkotikastrafflagenhar brott eller iett ett utrymme som
disponeras honom eller i förbindelse med narkotika fö-har varitav som
remål sådantför brott. En förutsättning för förverkande detdockär att
inte uppenbart obilligt. iär

6I samband med den ändringen § tredje anmärk-stycketsenaste av
i propositionen l982/83:141prop. 38 de angivna förutsätt-tes atts.

ningarna för förverkande innebar förverkande med stöd dennaatt av
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haschpiporexempelvisskekundevidareintebestämmelse somutan av
souvenirer.innehas som

ibestämmelservidarefinnsoch kanylerinjektionssprutorfrågaI om
injektionssprutorbestämmelservissamed1968:70förordningen om

kungörelsemeddeladanslutning till dennaiiochkanyleroch en
förver-§bestämmelse 7finns bl.a.förordningenl968:71. I omen

överlåtits i stridsaluhållits eller motkanyl,ellerkande spruta somav
denna.med stödmeddelatsföreskriftellerförordningen avmot som

Även värdeförverkande ske.alternativthär kan
åsyftar anträffasdirektiven härföremål det slag utanNär somav

ochsåvitt injektionssprutorgällereller,narkotikabrottmedsamband
i denbestämmelsernastrid medide hanteratskanyler, nyssattutan

allmännaenligt denfrågan förverkandekanförordningen,nämnda om
dennaförverkande enligtaktualiseras. För§ BrBi 36 kap. 3 1regeln

begåtts. ställetnågot har Ibrott ärsålunda intefordrasbestämmelse att
sinföremålet fråga grundiförverkandeförutsättning för att aven

användning.brottsligbefaras komma tillbeskaffenhet kansärskilda
årgenomfördesförverkandereglerBrB:sreformdenFöre somav

sådanaexempeloch falsktdyrki1968 lagtexten mynt somangavs
motsvarande be-förverkas enligtkundebrottsverktygutpräglade som

emellertidårs revision slopades1968medsambandstämmelse. I ex-
1968:79avsågs dock inteNågon ändring i sak prop.emplifieringen.
exempelalltså fortfarande anföraskanoch falskt50. Dyrk mynt soms.

bestämmelse. Ienligt dennaförverkadeföremål förklaraskansom
bl.a.bestämmelsen nämndes härutöverursprungligatill denförarbetena

falskaspionerisyfte,tillkommit iteckningarochfotografier, kartor som
1944:69 71.signatur SOUmed falskkonstverkskuldebrev och s.

vilket be-64, irättsfallet NJA 1980anförasFrån rättspraxis kan s.
myntringar,ochförverkandetillämpades vidstämmelsen stansarav

kopior gamlaför tillverkninganvänts mynt.av avsom
detenligt 36 kap. 3 § BrBskall kunna ske 1förverkande ärFör att

sådan beskaf-föremålet i och för sigtillräckligtemellertid inte äratt av
till brottslig användning. Härutöverbefaras kommafenhet det kanatt

farhågor.sådanaövrigt stöd föromständigheterna ifordras att ger
36 3 §Frågan s.k. haschpipor med stöd kap. 1förverkande avavom

föremål hovrätts, avd prövning hovrättensvarit för SveaharBrB
mål 1663/96. i likhet1996 i Hovrätten,december Bdom den 17 som

föremål för sigansåg varje beslagtaget skullemed tingsrätten att ses
sådanföremålet i föroch sig hadedet gällde sär-när avgöraatt om en

använd-beskaffenhet det kunde befaras komma till brottsligskild att
sådanåklagarens avsågfann pipor talanning, vissa deatt som var avav

beskaffenhet medan andra inte det. Enligt hovrätten detsärskild var var
för pipa skulle kunna förklaras förverkad enligtförutsättning atten en
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alternativa användningsmöjligheter kundetillämpliga lagrummetdet att
ansågosannolika. Hovrätten dock det därvid sakna-utmönstras attsom

prydnadsföremålkunde tjäna ellerbetydelse pipande utgörasomom
föremål sådankan användning.eftersom varjeSamlarobjekt,ett ges en

avseende vid pipa typisktfäste hovrättenDäremot settom en var
tobaksrökning. fanncigarettrökning eller Hovrättenolämplig för annan

stöd för antagandet pipor,förhållandena i övrigt deattatt gav som man
sådan beskaffenhetsärskild förutsättsfunnit i och för sig vara av som

till brottsligbefaras komma användning ochför förverkande, kunde
pipor förverkade.följaktligen dessaförklarade

Våra överväganden8.4.3

Vår Någon ändring bestämmelserna i 36bedömning: kap. 3 §av
föremålförverkande kan befaras kommaBrB till brotts-av somom

påkallad.lig användning inteär

föregåendei avsnitt refererade hovrättsavgörandetDet vissrönte upp-
märksamhet i massmedia och torde ha bidragit till frågan för-att om
verkande tillbehör vid hanteringen narkotika vå-kom iatt tasavav upp

direktiv.ra
ligger det, för förverkandeDet i sakens skall kunna skenatur att att

föremål någotsamband begåtts,med brott har måste krä-ett attutanav
föremålet fråga sådan särskildi beskaffenhet finnsdetäratt attvas av

påtaglig risk för det kommer till brottslig Frågananvändning. äratten
då hur skall tilldetta krav komma uttryck i förverkandebestämmelsen.

vårEnligt intebedömning det möjligt preciseringar iär att genom
lagtexten eliminera den gränsdragningssvårigheter förtyp av som var

sålundahanden i det fallet.nämnda Det torde inte möjligt attnyss vara
formulera legaldefinition begreppet såbrottsverktyg ären av som pre-

någoncis den kan vägledning. i 36 kap.Att 3 § BrBnärmareatt ge
återinföra någon form exemplifiering farliga föremål skulle enligtav
vår mening inte heller underlätta tillämpningen. Detägnat att tor-vara
de knappast möjligt hjälpmed exempel avgränsanärmareattvara av
tillämpningsområdet lagbestämmelsen frågai blir Otymplig ochutan att
svåröverskådlig. vidarefinns uppenbar sådanDet risk för atten en ex-
emplifiering framstår föråldrad.relativt En formu-generelltsnart som
lerad bestämmelse därför föredra. Den avgränsningenär närmareatt av

tillämpningsområde måstebestämmelsens här, vi det, ävensom ser
fortsättningsvis deöverlämnas till rättstillämpande myndigheterna. Vi
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ändradnågot förslagframläggafunnit skälinteföljaktligenhar att om
36 kap. 3 § BrB.ibestämmelsenlydelse av

al-förverkadeförstörapolisförRätt8.5 att

dryckerkoholhaltiga m.m.

Inledning8.5.1

förhål-uppmärksamhet detutredningensfästRikspolisstyrelsen har
förfarandet i vissa1986:381i lagenbestämmelsernalandet, att om

förutsätt-vissapolisman underinnebärförverkandevidfall attm.m.
befo-saknarpolismannenförverkande,kan beslutaningar attmenom

berusningsmedelandraalkoholhaltiga drycker ellerförstöragenhet att
Rikspolis-Enligtbestämmelser.stöd dessamedförverkatshar avsom

polismanrationaliserashanteringen kunnaskullemeningstyrelsens om
sådan befogenhet.fick

Gällande8.5.2 rätt

medfråga förverkande i sambandvanligasteDet är tasatt om uppen
situationerförekommer emellertid radlagföringen för brott. Detett en

Förverkandenågon inte eller bör lagföras.kanförverkandetdär rör som
be-huvud inte brott har36 förutsätterenligt kap. 3 § BrB över taget att

Även begåtts förhållandena emellertidkangåtts. i fall där brott har vara
gärningsmannensådana lagföring skall ske, grundinte attt.ex.att av

åtalsprövning föreskrivet förunderårig särskild brottet.eller när ärär
gämings-situation förverkandetalan inte kan förasdärEn motannan

sådantdåföreligger denne inte den aktuella egendomen. Iägermannen
måste förverkandeförklaring i stället riktasfall yrkandet äga-motom

ren.
förfarandet i vissa fall vid1986:1009 förverkandeI lagen m.m.om

frågaförfarandet vid prövningfinns bestämmelser reglerar avsom en
fråganförverkande till det allmänna i fall däregendom rör annanom av
sådantilltalad för brott. Huvudregeln talanden prö-än är är attsom en

årstingsrätt efter särskild talan. Om inte föreskrivs i 1986annatavvas
sådan tillämpliga åtal förlag gäller för talan i delar RB:s regler om

svårareföljabrott vilket inte kan straff böter. Iän prop.
l999/2000:26 föreslagit i 1986 års infö-har regeringen det lag skallatt

det möjligt för förut-bestämmelser under vissagör rätten attras som
mål förverkandesättningar bara egendomröravgöra attutansom av

hålla huvudförhandling. viss utsträckning åklagare ochI har emellertid
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förverkande beslagtagenbeslutasjälvapolisman rätt att egen-avom
dom.

sålundafår beslutaårs polisman1986 lagstycketfjärdeEnligt 3 §
lagföringsamband medegendombeslagtagenförverkande utanavom

understigereller dess värdesaknar saluvärdeegendomenför brott, om
1962:381 allmän försäk-enligt lagenbasbelopptiondel det omen av

uppenbart för-verkställdes och detdå beslagetring gällde är attsom
skall ske.verkande

för-själv beslutabefogenheten för polismanangivnaDen att omnu
föremål lämpar sig förår 1995. exempelinfördes Somverkande som

föremållagstiftningsärendet bl.a.nämndes i detsådan befogenheten
mindre narkotikapartier ochbrottslig användning,tillkan kommasom

1994/95:23 112.alkoholdrycker prop. s.
förverkandebeslutat beslagtagenpolisman harNär om av egen-en

års1986 förfarandelag, har den drabbatsstöd § idom med 3 som avav
polismyndigheten anmäla missnöje med för-möjlighet hosbeslaget att

månad frånSådan skall inom detanmälanverkandebeslutet. göras en
del beslutet. Anmäls missnöje, skall beslutetvederbörande fickatt av

vidhållagälla. Finns det anledningförverkande inte längre attattom
åklagare.skall ärendet överlämnasegendomen skall förverkas, till För

måste sådant åklagareni fall väckaförverkande skall kunna ske sär-att
må-vid domstol.skild förverkande Väcks inte talan inomtalan enom

från in, beslaget åternad anmälan kom skall 3 § andradet att -
tredje styckena.

alkoholhaltiga1958:205 förverkande dryckerI lagen om av m.m.
finns förverkande i vissa fall alkohol-bestämmelser skall skeatt avom

medel trafikfarlig påverkan.haltiga drycker och andra har Dettasom
fråga sådana påträffasdrycker eller medel,gäller bl.a. i hosom som

någon skyldig till olika former trafiknykterhetsbrottgjort sigsom av
påträffasspritdrycker, vin eller starköl, hos förtärdensamt som som

sådanaeller förvarar drycker i strid med vissa bestämmelser i ordnings-
lagen 1993:1617 eller i strid med lokal ordningsföreskrift.

ocksåårsI 1958 lag föreskrivs beslagtagen egendom skallatt som
förklaras fårförverkad enligt lagens bestämmelser bevisligen förstöras

ringa måstedess värde eller egendomens förstörandeärom annars an-
fårförsvarligt. fallI egendomen försäljas sätt närmareannatses som

i förstörandelagen. Beslut eller försäljning meddelasanges om un-av
åklagaren.dersökningsledaren eller fallI där förundersökning enligt

23 kap. 22 § första stycket RB inte fårbehöver genomföras, beslut om
förstörande eller försäljning meddelas polismyndigheten.även av

Går återbeslag i fall där försåltsegendomen har förstörts ellerett
enligt de bestämmelserna,nämnda skall ersättning allmännanu av me-

utgådel med belopp egendomens försäljningpris vidmotsvararsom
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med-ersättningBeslutskäligt.ärellerallmänheten omtill annarssom
medmissnöjdbeslagetdrabbats ärOm denåklagren.delas avsomav

från detmånadinommöjlighethanersättning, har attbeslut enett om
års19582 §dettaprövningpåkalla rättensbeslutetdelfick avhan av

.gBestännnelser alkoholdryckerochspritbl.a.förverkande avom
alkoholla-§kap. 41994:1738. I llalkohollagenkap.i 11finns även
frågagälla iskalldelartillämpligaiårs lag1958föreskrivs omattgen

förverkade.blikanmäskalkoholdrycker eller antassprit, som

överväganden förslagoch8.5.3

1986:10093 § lagenmed stödpolismandärIfallVårt förslag: av
för-beslutatharförverkandevidfalli vissaförfarandet omm.m.om

berusningsmedeleller andradryckeralkoholhaltigaverkande av
skall förstöras.egendomenfå beslutahanskall attäven om

al-beslagtagenförverkandebeslutakanpolismanfall därdeI om aven
polismyndig-möjligt inomintepraktikenidetdryckkoholhaltig attär

tidenegendomen förränförsäljningellerförstoringbeslutaheten avom
slutligtförverkandeeller talanlöptrnissnöjesanmälan harför ut av-om

enligt bestäm-försäljasellerförstörasegendomenDärefter kangjorts.
egendomförverkadförfarandet med1974:1066i lagenmelserna om

hittegodsoch m.m.
be-med hanpolisman i sambandförinförsmöjlighet attOm atten

omedel-alkoholhaltiga dryckerbeslagtagnaförverkandeslutar avom
förenk-angelägensålunda innebäradessa, skulle dettaförstörabart en

ordningenår 1995 infördadenErfarenheternaförfarandet.ling avav
förverkandefall beslutauppenbaravissapolisman iförmed rätt att om

och medbakgrund häravgoda. Motvaritsåvitt finna,kunnathar,
års lagenligt 1958föreligger närersättningden tilltillhänsyn rätt som

befogenhet förinförandetvår meninggår åter, enligtbörbeslag av en
alkoholhaltigaförstöra beslagtagnafallaktuellai härpolisman att
några betänk-anledning tillberusningsmedel inteoch andradrycker ge

års1958 lagföreslår därförVirättssäkerhetssynpunkt.frånligheter att
sådan befogenhet.polismanbestämmelsemedkompletteras som geren
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aspekterInternationella9

Allmänt1

Inledning9.1.1

samarbeteinternationellt närframhålls betydelsendirektivvåra ettI av
ingår sålundaI uppdragetgrund brott. attförverkandegällerdet av

förver-samarbetetinternationellafråga detiutvecklingenfölja om
lagändringarförslag tillutarbetabehov,vidkandeornrådet att,samt

frågorVissasamarbete.dettaeffektiviseraåtgärder förandraeller att
våraisärskiltsamarbetetinternationellatill detanknytningmed tas upp
När-och 9.3.i avsnitt 9.2frågor behandlartilläggsdirektiv. Dessa
frå-några andramån vi särskilt börvadidiskuteraskall ta uppmast

samarbete.främja dettasyftei attgor

Åtgärder internationellafrämja detför9.1.2 att

samarbetet

våra allmänt ägnadeförslagVår Flerabedömning: är attsett un-av
förverkandefrågor. Vi harisamarbetetinternationelladetderlätta

dettanågra direkt sikteförslagutarbetatintedärutöver tarsom
samarbete.

infö-tillsammans medolika länder harmellanökade rörlighetenDen
brottsligheteninformationsteknologi lett tillmodemrandet att nu-av

gränsöverskridande.utsträckning tidigarei betydligt än ärstörremera
interna-brottsligheten bedrivs i dag oftaorganiseradeSärskilt den

detökade kravutveckling ställer tvekantionell basis. Denna utan
framgår ocksåi kapitelredogörelsen 4internationella samarbetet. Av

arbetefora bedrivs omfattandeolika internationellai raddet ettatt en
förutsättningarna för internationellpå förbättrainriktatär att sam-som

förverkandefrågor.iverkan bl.a.
möjlighe-i sammanhanget utvecklabetydelseavgörandeAv är att

brottmål sådanasårättslig hjälp i förfarandet iömsesidigtill attterna
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ärenden blir smidigt och handläggningstidema korta. reformbehovDet
frågaonekligen föreligger i de påsvenska nationella reglernasom om

området bliemellertid väl tillgodosett förslagde nyligensynes om som
Ömsesidiglagts fram i departementspromemorian rättslig hjälp i

brottmål 1999:56 genomförs. föreslåsDs I promemorian bl.a. att en
rättsligtlag internationellt samarbete brottmåli skall införas.ny om

Förslaget innebär allmänt lagstiftningen blir överskådligsett att mer
och enhetligt utformad för olika former rättslig hjälp samtidigtav som
kommunikationsvägama förkortas och antalet handläggnings- och be-
slutsnivåer minskar. föreslagnaDen regleringen ocksåmedför Sve-att
riges biståmöjligheter med olika former rättslig hjälp någotökar,att av

betydelse inte minst lbakgrund mångaär krävermot att statersom av av
iömsesidighet i den meningen intede lämnar biträde iatt staten annan
lutsträckning vad den bereddstörre än är göra.staten att

I departementspromemorian behandlas också den viktiga frågan lom
s.k. sharing, möjligheternadvs. för samarbetat iasset stater som en
viss brottsutredning dela egendom förverkas följdatt som som en av

framgåttsamarbetet. Som redogörelsen i kapitel pågår4 bl.a. inomav
EU diskussioner utöka möjligheterna till sharing. Sådanaatt assetom
möjligheter kunna incitament för aktivtutgöra ett stater attanses sam-
arbeta för bekämpa internationell kriminalitet.att

Frågan sharing regleras för svenskt vidkommande i 36 §assetom
lagen 1972:260 internationellt samarbete rörande verkställighetom i

brottmålsdom. Huvudregeln här egendom förklaras för-är attav som
verkad med stöd den lagen tillfaller föremålOm det ärstaten. ettav

har förklarats förverkat, kan dock regeringen begäran den isom av
gjort framställningen verkställighet förverkandebeslutetstat som om av

fråga föremåleti förordna återlämnasskall till den I depar-att staten.
föreslåstementspromemorian den nämnda paragrafen skallatt nyss

såändras möjligheterna dela förverkad egendom medatt att statannan
utvidgas dels till omfatta all förverkad egendom,att ävent.ex. pen-
ningmedel tillgångar,och andra finansiella dels så delning medatt en

skall kunna ske inte bara verkställighet sker i Sverigenärstatannan av
utländskt förverkandebeslut förverkandeäven sker i Sveri-närett utan

biståttoch den andra Sverige eller understaten sättett annatge
brottsutredningen.

Vi ställer bakom de förslag lagts fram i departementspro-oss som
memorian finneroch inte anledning för del lägga fram någraatt egen
förslag möjligheterna till ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.som avser

En allmän förutsättning för internationellt samarbete skall kunnaatt
fungera väl vidare de berörda ländernasär nationella påregler detatt

områdetaktuella inte skiljer sig markant. målEtt viktigt för detmera
utvecklingsarbete bedrivs inom olika internationella så-ärsom organ
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lagstiftningländersolikatillnärmningåstadkommaoftalunda avatt en
fram-dekonstaterasområden. Här kan attviktiga ossstrategiskt av

svenskademedförakommergenomförs, attde attförslagen,lagda om
vadtillnärvarandeföransluter ännärmare somförverkandereglema

hänseendebetydelse i dettasärskildvår närhet. Aviländerfleraigäller
emellertidmån verkar ävenI vissförverkande.utvidgatförslagetär om

riktning.iutbytebegreppetpreciseringvårt förslag sammaavom en
förutsätt-sålunda allmänttordeförslagen settnämndaDe gynnanu

förver-gällerfrågorisamarbetetinternationellaför detningarna som
följandei detvidareredanSom nämntsbrott.utbyte tarkande avav

våranknytning. Enligtinternationellmedfrågorsärskildaett parupp
någrautarbetahärutöverföranledningintefinns det attbedömning oss

samarbetet.internationelladetsiktedirektförslag tarmerasom

förver-åtgärd ochEU:s9.2 gemensamma
kandekonventionen

Direktiven9.2.1

denbl.a. närmarei uppdrag övervägaficktilläggsdirektivvåra attI
åtgärd EGTinom EUiartikel 1innebörden antagen gemensama enav

åtgärder behövervilkaundersökaoch9.12.1998, 1333,L att soms.
möjligaåterkalla iellerskall kunna största ut-Sverigeförvidtas att

Europarådetsiartikel 2 punkt 1förklaring tilldensträckning begränsa
för-ochefterforskning, beslagpenningtvätt,år 1990konvention omav

Sverigeförverkandekonventionenvinning brottverkande somavav
konventionen.tillträddemedi samband att manavgav

Bakgrund9.2.2

framgått inom EUi avsnitt 4.3,1998december3Den antogs, ensom
spårande, spärrande,identifiering,penningtvätt,åtgärd omgemensam

Åtgärdenvinning brott.hjälpmedel ochförverkandeochbeslag avav
åtar i densigMedlemsstaternaförverkandekonventionen.kompletterar

lagstiftningtill derasåtgärden bl.a. attatt pen-omsegemensamma
och inte begrän-tillämpliggenerelltförverkandeochningtvätt är mer

iArtikel 1 denbrottstyper.vissavissa ellersad till brott gemensamma
lydelse.sålunda följandeåtgärden har
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stånd effektivare åtgärderFör till den organiserade brottslighetenatt mot
skall medlemsstaterna till inga reservationer vidhållselleratt görsse mot
följande Europarådetsartiklar i konvention från 1990 penningtvätt, ef-om
terforskning, beslag förverkandeoch vinning brott nedan kalladav av

års1990 konvention:

a Artikel brottet bestraffas med frihetsberövande frihetsberö-ellerom
åtgärdvande där högsta straffet år.är än ettmer

b Artikel det gäller allvarliga Sådanabrott. brott bör under alla för-om
hållanden innefatta de brott bestraffas med frihetsberövande eller fri-som
hetsberövande åtgärd där högsta straffet år,är än eller, det gällernärettmer
de har minimitröskel för brott i sittstater rättssystem, brott be-som en som
straffas frihetsberövandemed eller frihetsberövande åtgärd där lägsta straf-
fet månader.är änmer sex

Led påverkaskall inte reservationer har gjorts avseende förverkandea som
vinning brott bestraffas enligt skattelagstiftning.av av som

Medlemsstaterna skall enligt artikel 8 vidta alla lämpliga åtgärder för
genomföra den åtgärdenatt så den träder i kraft. Igemensamma snart

den mån det krävs lagändringar för genomförande artikel 1 skallav
medlemsstaterna inom år från ikraftträdandet lägga framtre lämpliga
förslag. Den åtgärden trädde i kraft den 9 decembergemensamma

då1998, den publicerades i Europeiska gemenskapernas officiella tid-
ning.

I samband med förverkandekonventionen tillträddesatt utnyttjade
Sverige förbehållrätten göra avseende bl.a. artiklarnaatt 2 och I det
lagstiftningsarbete föregick Sveriges tillträde till konventionensom

regeringen vid framtida övervägandenatt beträffandeangav för-man
verkandebestämmelsema bör hänsyn till konventionens bestämmel-ta

målsättningenmed dessa fåskall så vidsträckt tillämpningattser en
möjligt prop. 1995/96:49 ll. Riksdagen godtog detta.som s.

Artikel 6 punkt behandlar1 penningtvättsbrott och föreskriver att
skall straffbelägga vissa åtgärderparterna vidtas med egendomsom

vinning brott.utgör Sverige förklarade vid tillträdetsom artikelnav att
endast skulle gälla egendom härrör från brottsligt förvärv. Sedansom
riksdagen antagit de förslag till ändringar i BrB:s bestämmelser om
häleri regeringen lade fram i propositionen 1998/99:19, beslötsom re-
geringen återkalla förklaringen med verkan frånatt den 1 juli 1999 dnr
Ju1999/2704/L5. tilläggsdirektivenI konstateras det därför inteatt
längre finns anledning för i enlighet med vadatt, i deoss som angavs
ursprungliga direktiven, häleribestämmelsemaöverväga bör ändras.om
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varjeskallförverkandekonventioneni1punkt partartikel 2Enligt
åtgärder kanlagstiftningsåtgärder och andrasådanavidta varasom

vinning ellerhjälpmedel ochförverkakunnaförnödvändiga egen-att
punkt 2artikelssådan vinning. Ivärdedom an-motsvarar sammavars

tillämpligartikeln skallipunkt 1förklarakan att varapartattges en
utnyttjade dennaSverigebrott.kategorierellerpå vissa brottendast av

bestämmel-ratifikationensamband medförklarade iochmöjlighet att
sådanttillämpligskalldelför Sverigespunkt2 1i artikel varsen

förverkasvid brott kanhjälpmedelsådanaochbrottutbyte en-somav
lagennarkotikastrafflagen 1968264 elleri BrB,bestämmelsernaligt

Beträffandedopningsmedel.vissaförbud1991:1969 mot annanom
såutsträckningi denSverige ärsigförbehöllbrottslighet rätten att,

förverkande iföreskrivatill brottstypen,hänsynmotiverat med mer
SÖ 1996:19.omfattningbegränsad

Överväganden förslagoch9.2.3

ske36 kunnaenligt kap. 2 § BrB skallVårt Förverkandeförslag:
vidhjälpmedelvarit avsedd användasegendom attäven somav som

fråga straff-kommit tillfullbordats elleriförutsatt brottetbrott, att
Bestämmel-förberedelse eller stämpling.straffbarförsök ellerbart

skall,förverkande utbyte brott36 kap. § BrBi 1 omav avomserna
fråga utbyteföreskrivet, gälla isärskiltinte ävenärannat om av

fängelse igärningar för vilka stadgasstraffbelagdautanför balken
tillämpningsområdetutvidgningår. Motsvarande görsän ett avmer

2 § BrB förverkande egendom36 kap.bestämmelserna iför om av
vidhjälpmedelvarit användaseller avseddanvänts att somsom

inne-redan i dagspecialstraffrättsliga författningarDebrott. som
mån påkal-kompletteras i den dettahåller regler förverkande ärom

åtgärd penningtvätt,hänsyn till EU:slat med m.m.gemensamma om

åta-framgått,åtgärden redan bl.a.innebär,Den ettgemensamma som
förverkande-från sida till artikel 2 igande medlemsstaternas att attse

får fråga föreskrivskonventionen fullt genomslag i brott för vilkaom
sådan svårhetsgradår. skallfängelse i När det gäller brottän ett avmer

alltså lagstiftningen det möjligt förverka inte baraden interna göra att
värde vinningenvinning eller egendom ävenmotsvarar utanvars

härvid allhjälpmedel. Med "hjälpmedel" slags egendomavses som
något delvis, eller varit användas förhelt eller avseddanväntssätt, att

begå brottslig gärning eller brottsliga gärningar artikel c.. Och1att
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ekonomiskförverkandekonventionen varjedefinieras i"vinning" som
artikel a.gärningar 1brottsligafördel av

artikelåterkalla förklaring avseendesinskall kunnaSverigeFör att
följerutsträckningförverkandekonvention i denipunkt2 l av ar-som

förverkande-åtgärden, befintligafordrastikel i den1 attgemensamma
årfängelse iför vilka föreskrivstill brotti anslutning änregler ettmer

månkonventionens den detmed krav. Iöverensstämmelsebringas i
special-möjligheter till förverkande idet saknasförekommer att
angiveni vilka föreskrivs fängelsestraffrättsliga författningar, av

måste kompletteras med förverkandebestämmelserdessa vidarelängd,
konventionskraven.uppfyllersom

förverkande i 36 kanallmänna reglerna kap. BrBVad gäller de om
36 §begreppet utbyte brott i kap. 1till början konstateras att tor-aven

preciseringamaföreslagna se kapitel 7, i alltde, med de vä-av oss
med "vinning" i förverkandekonven-sentligt vadmotsvara avsessom

preciseringarna begreppet brotttionen. föreslagna utbyteDe ärav av
alltsåoch avsedda tillämpligagenerellt formulerade även näratt vara

i specialstraffrättsliga författningar.detta begrepp förekommer För
bestämmelsernanärvarande emellertid i 36 kap. § tillämpliga1är en-

fråga enligti utbyte brottdast BrB.avom
fråga hjälpmedel vid brott enligt 36I BrB i kap. 2 § BrBom anges

sådantillegendom har kommit användning förklaraskan för-att som
påkallat till förebyggandeverkad, det brott ellerär sär-om av annars

skilda skäl föreligger. Detsamma gäller egendom frambragtssom ge-
sådantbrott enligt BrB eller användande eller medbrottutgörnom vars

vilken tagits befattning brottsbalksbrott. sistDenutgörannars som
nämnda möjliggör förverkande dåbestämmelsen bl.a. i fall förelig-det

sådan befattning med dyrkar, eller förfalskningsverktygt.ex.ger vapen
enligt 23 kap. 2 § straffbelagd förberedelseBrB till brott.utgörsom

frågaLiksom i förutbyte brott kan i stället dessegendomen vär-om av
de förklaras förverkat.

framgått föregåendeSom i det emellertid hjälpmedelmed iavses
förverkandekonventionen egendom har vid brottutöver använtssom
också egendom sådanhar varit avsedd tillkomma användning.attsom
Det innebär på gående förverkandemöjligheterkrav längre änettsenare
de föreligger enligt sådanBrB:s nuvarande regler, ävensom om egen-

mångadom i fall torde kunna förklaras förverkad enligt 36 kap. 2 eller
3 § BrB. den sistI nämnda paragrafen har meddelats vissa regler om
sakförverkande någoti fall där brott inte har frågabl.a. iägt rum, om
föremål grund sin särskilda beskaffenhet och omständighe-som av

i övrigt kan befaras komma till brottslig åsyftasanvändning. Härterna
inte endast brott enligt BrB specialstraffrättsliga brott.ävenutan
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någrasig inte hörtför öns-i ochhar viutredningsarbetevårtUnder
enligtvid brotthjälpmedelförverkamöjlighetervidgadekemål attom

ikravkonventionensskallbättreregleringenför motsvaraBrB, attmen
såkompletteras sätt2 § BrB36 kap.föreslår vihänseende,detta att

kanbetingelsemaangivnaövrigtparagrafen iiunder deförverkandeatt
använd-brottsligtillkommaavseddavaritföremål attske även somav

sådan egendomintedockFörverkandekonventionen kräver attning.
förövats.verkligen harbrottfalli andraförverkas än närskall kunna ett

sådantdefinieraskonventionenförverkande iframgårDetta somattav
grundrättegångdomstol efterbeslutadåtgärdstraff eller avannan

slutgiltigtinnebärbrottsliga gärningargärning ellerbrottslig somav
möjlighetanledning härintefinnsDetegendom. attberövande geav

stad-konventionensföljermån vadvidareiförverkande äntill avsom
användasavseddvaritegendomförverkande attganden. För somav

fråga full-ibrottetföljaktligen krävasbörvid brotthjälpmedel attsom
ellerförberedelsestraffbarellerförsökstraffbartellerbordats att

föreligger.stämpling
debakgrundvi,specialstraffrätten hardärefter gällerNär det mot av

gått ige-artikel punktförverkandekonventionens 2ställs ikrav som
förverkande-innehållernärvarandeförförfattningarsamtliga somnom

år. Förfängelse istadgassamtidigtvilka änoch i attregler ett av-mer
gjort sök-vi bl.a.denna hartillhörförfattningarvilkagöra gruppsom

informations-finns inomi fulltextSFSmedi den databasningar som
föreslår änd-deresulterat i viGenomgången harRixlex. attsystemet

176 §, 12, 14författningsförslagen 8framgårringar avsom -
Ändringama, författningskommentaren,ibelyses närmare19.och som

föreslås frågaiföljandevad i detbakgrundutformatshar mot av som
förver-författningar i dag helt saknarspecialstraffrättsligade somom

år.fängelse iföreskrivsi vilka änkanderegler och ettmer
avseendeförverkanderegelinnehållerredanförfattningarDe ensom

förver-tillmöjlighetnärvarande i allmänhetförhjälpmedel saknar en
användninginte kommit tillvisserligenegendomkande även somav

sådanfåvarit avseddavid brottethjälpmedel att ensommensom
förverkandebe-hänseendei dettaspecielldelvisfunktion. ärAv natur

alkoholdryck-sprit eller1738. Haralkohollagen 1994:istämmelserna
alkoholla-första stycket2 §skall enligt 11 kap.olovligen,tillverkatser

destillationsapparater,avseendemeddelasförverkandeförklaringgen en
råärnnentillverkningen,vidapparatdelar och redskap använts somsom

beredningentillverkningen ochföravseddauppenbarligen varit samt
förrådgällerförvarats Detsammaemballagekärl och avsom varorna

ochreninguppenbarligen förvilkafiltreringsmedelochrenings- avsetts
tillverkning,bilden hörsprit. Tilltillverkadolovligenfiltrering attav

stridapparatdel iellerdestillationsapparatöverlåtelse innehaveller av
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sigmed lagens bestämmelser därom i brott 10 §, tillkap. 1är ett a
bestämmelse bl.a.vilket har kopplats eller apparatdelatt apparaten om
sådantföremål skall förklarasvarit för brott förverkad kap.11 2 §som

Sådana föremål typisktandra stycket. kommer till användningsettsom
alkohollagen sålundai samband med brott i betydandemot ut-synes

sträckning förklaras förverkade. Enligt vår fårkunna uppfattning regle-
ringen godtagbar.anses

Nämnas kan vidare bestämmelserna i lagen 1958:205 för-att om
verkande alkoholhaltiga drycker enligt vår bedömning erbju-av m.m.
der tillfredsställande förverkandemöjligheter såvitt brott enligt 13avser
kap. § luftfartslagen1 1957:297 och brott enligt 30 § fjärde stycket
jämvägssäkerhetslagen 1990:1157.

När det gäller vamsmugglingslagen 1960:418 avståtthar från
någralägga fram förslag i aktuell del. Bakgrunden härtillatt är attnu

lag straff för smuggling nyligen har föreslagits ien ny om m.m. pro-
memorian Ny smugglingslag Ds 1998:53. Promemorian bereds för
närvarande inom regeringskansliet. Vi förutsätter därvid beak-att man

den inom åtgärden.EUtar antagna gemensamma
frågaI övriga specialstraffrättsliga författningar i vilka stadgasom

fängelse år,i de författningardvs.än detta slag i dagettmer av som
inte innehåller några förverkandebestämmelser, det inte möjligtär att
inom till ståendeden buds utredningstiden någon heltäckandegöra ge-
nomgång för därefter utarbeta förslag till förverkandebestämmelseratt
för varje sådanaenskild författning där bestämmelser kan påkal-anses
lade. förI och sig rimligtdet detär praktiska behovetatt anta att av
förverkanderegler typiskt har i samband författning-övervägts medsett

tillkomst. fråganVad gäller emellertid måni vadär regleringenens nu
de pågenerella krav förverkandemöjlighetermotsvarar mer som upp-

förverkandekonventionensställs i artikel 2 vårpunkt Enligt bedöm-
ning framgångsvägbör här kunna bestämmelserna i 36göraatten vara
kap. 1 och 2 §§ tillämpligaBrB vid brott enligtäven dessa författning-

föreslårVi följaktligen det i sista stycke i 36 kap. §1att ett nyttar.
bestämmelserna i paragrafen, inte särskilt föreskri-attanges annatom

vits, skall motsvarande tillämpning frågaiäga utbyte i lagom av annan
eller författning straffbelagd gärning för vilken stadgas fängelse i mer

år. frågaI 36 kap. § föreslåsän 2 motsvarande ändringett att görsom
avseende hjälpmedel eller varitanvänts användas vidavsettsom att
sådant brott.

Lagtekniskt företer den föreslagna lösningen likheter med den lös-
ning kom till användning den allmännanär medverkansregleringensom
i kap.23 4 § utvidgades till gälla utanför BrB straffbelagdaävenatt
gärningar för vilka fängelse föreskrivet prop.är 1993/94:l30, SFS
1994:458.
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utbyteförverkanderegleringengenerellaföreslagnaDen avomnu
alltsåområdet ispecialstraffrättsliga hardethjälpmedelrespektive -
följeråtagandenuppfylla deförkrävsmed vadenlighet att avsomsom
vilka fö-förtill brottåtgärden begränsatsden att avsegemensamma -
föreslag-flera deår. Samtidigt innebärireskrivs fängelse än ett avmer

egendom,möjlighet förverkaförfattningsändringama attatt somenna
ihjälpmedel vid brott, ävenanvändas öppnasavseddvarit an-att som

gällerstraffmaximum. Dettalindrigareharslutning till brott ettsom
specialstraffrättsligi fall där det idelsbrottsbalksbrotten,viddels en

straffmaximumsådant lindrigarebåde medfinns brottförfattning ett
årivilket stadgas fängelsenågot föråtminstone brott änoch ettmer

förverkande-brottockså finns för dessaidet dagoch där gemensamen
vårt i dettahävdas förslagskulle det kunnaMöjligenbestämmelse. att

konsekvent.inte helthänseende är
någragenerella förverkandereglerordning medinföraAtt utanen

vårenligtstraffskalan skulle emellertidavseendebegränsningar med
Å omotiverat ilångt. sidan kan det sigalltför andramening föra attte

innehåller förverkanderedan i dag regelförfattning,viss en omsomen
för-tillämpningen bestämmelsehjälpmedel, begränsa av en omnyav

hjälpmedel,varit avsedd användasegendom,verkande att somav som
i författ-de gämingstyper straffbeläggsendast vissatill att av somavse

sådanandra sakliga skäl för begränsningingaFinns det änningen. en
åtgärd sådant för-i och för sig endast fordrarEU:s attatt gemensamma

vårvissa gärningstypema, bör enligtverkande kan ske vid me-av man
behålla regleringordning med enhetligframgentning även aven en

författningen fråga.möjligheterna förverkande enligt i i dessatill Att
ocksåförverkandemöjligheternabegränsa angivet skullefall sätt

uttalanden gjordes lagstift-mindre väl med de under detrimma som
Sveriges ratifikation förverkandekonven-ningsarbete föregick avsom

föregående god-uttalades i den riksdagentionen. Som i detnärrmts av
bestäm-1995/96:49 förverkandekonventionenspropositionen atttagna

lagstiftningen bordevid framtida överväganden den svenskamelser av
få så till-skall vidsträcktmed syfte dessa bestämmelserbeaktas att en

lämpning möjligt 11.a.som prop. s.
framhållas underlåtaföriDet bör sammanhanget att utrymmet att

i 36 kap. §förverkande under hänvisning till den 1 BrB upptagna re-
åtgärdenendast inte fram-geln, förverkande utbyte skall skeatt av om

står utvidgasuppenbart oskälig, naturligt ökar regleringennärnogsom
områden intedär tidigare huvudtill gälla överäven tagetatt man

Ävennågrafunnit anledning meddela regler förverkande. näratt om
få förverkandegäller hjälpmedel torde räkna meddet att ettm.m. man

opåkallat,framstå det sig utanför balkenkanofta när rörsom om
straffbelagda gärningar till vilka hitintills inte sig böraansettman
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föraskanMotsvarandeförverkandemöjlighet.någonknyta resonemang
för sigochnärvarande iföri vilka detförfattningardebeträffandeäven

de kravbakgrundvidärförverkandebestämmelser, motfinns avmen
möjlig-utvidgafunnit skälförverkandekonventioneni attställs nusom

förverkande.tillheterna
vår bedömningenligtgenomförs, börförslagenframlagdaOm de nu

förverkan-1 iartikel 2 punktförklaring tillsinåterkallaSverige kunna
i denartikel lutsträckningdekonventionen i den gemensammasom

fram dedel läggavårt i dennauppdrag ärEftersomåtgärden kräver. att
till för-sådan anpassningåstadkommaförerfordrasförslag att ensom

några ytterligarevi inte övervä-harkravverkandekonventionens ansett
påkallade.gande

ibestickningOECD-konventionen9.3 om

ochaffärsförbindelserinternationella
förverkandelagstiftningensvenskaden

Direktiven9.3. 1

förhandlatshar inom OECDi avsnitt 4.5framgått redogörelsenSom av
of-bestickning utländskabekämpandekonventionfram avavomen

iArtikel 3.3affärsförbindelser.internationellatjänstemän ifentliga
åtgärderåläggs vidta devarjebl.a.konventionen innebär att part att
bestick-säkerställa och vinstenförnödvändigaär att mutanatt avsom

tjänsteman, eller värdeoffentligutländskning ett motsvararsomav en
utvidgadestilläggsdirektivenförverkas. Iochsådan beslagtasvinst, kan

frågan innebördengälla denvårt tilluppdrag närmareävenatt avom
för svensk lag-artikeln och dess konsekvenseråtagandet nämndai den

stiftning.

Bakgrund9.3.2

internationellakorruption ibekämpakonventionenSyftet med är att
konventionsåtagan-innehåller centraladetaffärsrelationer. Artikel 1.1

itjänstemänutländska offentligabestickningstraffbeläggadet, att av
be-Kriminaliseringen skallaffärsrelationer. närmareinternationella

bibehålla affärsmässig fördelelleravsikt vinnaistämt attatt enavse
affärsförbindelser di-fördel i internationellaotillbörligeller en annan

lämnauppsåtligen erbjuda, ellerutlovamellanhänderellerrekt genom
sådanförmåner tjäns-penningförmåner tilleller andraotillbörliga en
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hanförräkning,för tredjeellerräkning attför dennes mansteman,
skallartikel 1.2åtgärd Enligti tjänsten.underlåtaellervidtaskall en

offent-utländskabestickningtillmedverkantill ävenatt avparterna se
tillstämplingförsök ochskallstraffbart. Dessutomtjänstemänliga är

mån ochförsöki stämp-straffbartbestickningsådan somsammavara
tjänstemän.offentligabestickningtillling parts egnaenav

ju-förbl.a.bestämmelserinnehållerKonventionen även ansvarom
bokförings-penningtvätt,jurisdiktion,förverkande,ridiska personer,
och beslagFörverkandeutlänming.hjälp ochrättsligömsesidigregler,

lydelse.följandeharartikel 3.3behandlas i som

säkerställaåtgärder nödvändiga fördevidta är attVarje skall attpart som
tjänsteman, ellerutländsk offentligbestickningvinstenochmutan av enav

förver-sådan ochvinst, kan beslagtasvärdeegendom motsvararett somav
tillämpas.verkan kanmed motsvarandepenningsanktionerellerkas att

propositio-behandlades ikonventiontillträde tillFrågan Sverigesom
svenskbedömningengjorde där denRegeringen1998/99:32. attnen

Dockåtagandena konventionen.uppfyllde ihuvudsakligen redanrätt
straffbart i Sve-propositionen,ienligt vadborde det, görasangavssom

vissaminister ochparlamentsledamot ellerutländskrige bestickaatt en
regeringenVidare menadefunktioner.offentligaandra attutövare av

för bestickning omfattarstraffansvaretklargörasdet borde mutoratt
någon dentillfallerellertillfalla änavseddaär att varsannansom --

följaktligenRegeringen föreslogtjänsteutövning gärningen attavser.
ikompletteradesi § BrBbestickning 17 kap. 7bestämmelsen en-om

sagda.lighet med det
och deförverkandekonventionsbestämmelsengällerNär det om

61.i propositionenföljande s.anfördesförverkandereglemasvenska

förverkat,brott förklarasbrottsbalken skall utbyte36 §Enligt kap. 1 omav
någon mottagitliggeroskäligt. utbyteuppenbart I begreppetintedet är att

denförverkas hosnågot kanvärde. Det innebäregendom eller att mutaen
tordeskyldig till mutbrott.gjort sig Däremotmottagit och därmeddensom

deninte överlämnats,skenågot förverkande inte kunna när t.ex.mutan om
torde med hänsynutlovat den. Deterbjudit ellerkvarblivit hos den som

åtagandet i kon-uppfyllerifrågasättas lag till fullosvenskhärtill kunna om
skall kunna förverkas.självaventionen mutanatt

innebörden konven-fråganansåg denRegeringen närmareatt avom
lagstift-för svenskdel och dess konsekvensertionsåtagandet i denna

Förverkandeutredning-förinomhanterasning lämpligen borde ramen
medföraemellertid inteuppfattning borde dettaEnligt regeringensen.
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vårtSverige i avvaktan ställningstagande skulle förhindratatt vara
tillträda konventionen. Regeringen föreslog alltså riksdagenatt att

skulle godkänna OECD-konventionen. Riksdagen beslutade i enlighet
med de i propositionen framlagda förslagen bet. l998/99:JuUl6, rskr.
1998/99:167. Lagändringama kraftträdde i den julil 1999. Regering-

beslutade den 6 maj 1999 Sverige skulle ratificera konventionenatten
dnr UD 1999/619/IH.

Våra9.3.3 överväganden

Vår bedömning: Vi har inte funnit tillräckliga skäl föreslå någraatt
lagändringar med anledning bestämmelserna i artikel 3.3 iav
OECD:s konvention bekämpande bestickning utländskaom av av
offentliga tjänstemän i internationella affärsförbinde lser.

Frågan alltså artikel 3.3 iär OECD-konventionen kräverom att mutaen
skall kunna förklaras förverkad den inteäven överlämnats bli-utanom
vit kvar hos den erbjudit eller utlovat den. I artikeln talas detsom om

skall kunna förverkas någotatt mutan närmare angivande i vil-utan av
ket skede detta skall kunna ske. Att det här inte har någrauppställts
uttryckliga begränsningar kan möjligen tala försägas förverkandeatt
bör kunna ske har överlämnats eller ej. Dennaoavsett slut-mutanom

dock inte självklar. kommentarär Den harts utarbetats i anslut-s. som
ning till konventionen inte någon ledning vid tolkningen denger av nu
aktuella bestämmelsen.

intresseAv i sammanhanget den övervakningär och uppföljning av
konventionsstatemas genomförande konventionen sker i enlig-av som
het artikelmed 12. Detta arbete bedrivs inom för OECD Wor-ramen
king Group Bribery in International Business Transactions. Utvär-on
deringen skall ske i flera faser och utvärderingsrapportema i formelltär
hänseende preliminära fram till dess den aktuellaöveratt rapporten

Änutvärderingsfasen överlämnas till OECD:s ministerråd. så länge
befinner sig i den första fasen utvärderingsarbetet.man av

I samband med utvärderingen har arbetsgruppen särskilt uppmärk-
frågan huruvida konventionen kräversammat kan förverkasatt mutan

den fortfarande finnsnär kvar hos bestickaren. I preliminär utvärde-en
ringsrapport konstaterar arbetsgruppen konventionen inte uttryckli-att

reglerar denna fråga "The Convention does specifically add-gen not
this matter". Vidare isägs inom arbetsgruppenress rapporten att man
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väckteförverkandefrågandiskuterade mutadenenades avatt omom
artikel 3.3.tolkningenfrågaallmän avomen

arbets-vidutvärderadeskonventionengenomförandeSveriges av
gjorde1999. Arbetsgruppenoktober25 27Paris denimötegruppens -

konventionsåtagandena.uppfyllerSverigebedömningendendärvid att
oklartdetnödgas konstatera äranfördadetbakgrund attMot av

Nå-överlärrmats.intefrågai ännuartikel 3.3 krävervad muta somom
reglernassvenskariktats dehitintills inteemellertidkritik har motgon

såvittdåhärtill, och dethänseende. Med hänsynutformning i detta
fö-skullegällande detsammanhang gjortsnågotiintefinnakunnat att

tillförverkandemöjlighetenutvidgapraktiskt behov attreligga attett av
förbedömningen detöverlämnad när-göricke attomfatta muta,en

anledningnågra lagändringar medvidtaskälinte finnsvarande att av
artikel 3.3.ibestämmelserna
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övergångsfrågorochIkraftträdande10

ikraftträdandetförTidpunkten10.1

kraftiträdakunnabörlagförslagenframlagdaDebedömning:Vår
2001.januariden l

förberedandeföreslår visstvilagändringar ettdesig kräverförochI
ikraftträ-förTidpunktenutbildningsinsatser.i formfrämstarbete, av

åtgå förberäknaskantiddenavhängig re-främstdockdandet somär
ochregeringskanslietinomberedningsarbetetförrnissförfarandet samt

lagändring-bakgrund häravbedömer attViriksdagsbehandlingen. mot
januari 2001.kraft den liträdakunnaskallama

Övergångsfrågor10.2

någraintekräverlagändringamaföreslagnaDebedömning:Vår
Övergångsbestämmelser.särskilda

ifinnstidentillämplighet istrafflagsbestämmelserGrundläggande om
artikeli§ BrP5RF,regeringsformen samtstycketförsta10 §2 kap.

mänskligaför de rät-angående skyddkonventioneneuropeiskai den7
SÖ Europakon-1952:35,grundläggande frihetemadeochtigheterna

Sverige.ilaggällerjanuari 1995ldensedanvilkenventionen, som
förver-ellergammaltillämpningenfrågaregel iuttrycklig nyEn avom

bestäm-nämndaförsti denemellertid endastfinnskandelagstiftning
ochförverkandefår sålundaregeringsformen§10Enligt 2 kap.melsen.

tillämpningretroaktivintebrotträttsverkningarsärskildaandra gesav
enskilde.denförnackdeltill

tordefunktion,bestraffandeharrealiteteniförverkandeOm enett
artikelimeningstraff i denmedjämställasfåemellertid avsesdet som
måletavgörande iEuropadomstolensjämförEuropakonventioneni7
alltsåblirsådant fallIl/1994/448/527.StorbritannienWelch mot

retroaktivfrågantillämpligEuropakonventioneniartikel 7 omäven
arti-nämndadenochi RFbestämmelsenEftersomtillämpning. nyss
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i Europakonventionenkeln har innebörd i aktuellt hänseendesamma nu
emellertid praktiskaden betydelsen förverkandetsär karaktär be-av

gränsad.
Bestämmelsen i 2 kap. 10 § första stycket sålundaRF blir avgöran-

de för de rättstillämpande myndigheterna efter ikraftträdandet skallom
tillämpa de förverkandereglema.gamla eller De föreslagna änd-nya
ringarna alltså någrakräver inte särskilda Övergångsbestämmelser.

målsättningenDen övergripande för vårt arbete har i enlighet med
åstadkommadirektiven varit effektivisering gällande för-att en av nu

verkanderegler. Naturligt innebär därför de lagändringar föreslårvinog
i genomgående möjligheterna till förverkande vidgas. Frå-stort sett att

huruvida gammal eller lag tillämplig måste visserligenär alltidgan ny
prövning i det särskilda fallet.avgöras Mot bakgrund för-genom en av

slagens allmänna inriktning kan emellertid förutses sådan pröv-att en
ning regelmässigt kommer vid handen förverkandefrågan, i deatt attge
fall där gärningen frågai företagits före ikraftträdandet, skall bedömas
efter den dålag gällde, eftersom detta leder till det lindrigastesom re-
sultatet för den vilken yrkande förverkande framställs.mot ett om

I tydlighetens intresse skall anmärkas avgörande för utvidgatatt om
förverkande kan frågakomma i givetvis blir vid vilken tidpunkt det

begåttsbrott till vilket denna rättsverkan knuten. Har sådantär brottett
begåtts efter ikraftträdandet, frågankan utvidgat förverkande aktu-om
aliseras och det saknas därvid betydelse huruvida den egendom som
läggs till grund för beräkningen förverkandebeloppet sannolikt här-av

från brottsligrör verksamhet bedrivits före eller efter ikraftträdan-som
det. Om vid denna beräkning enbart beaktade egendom kanman som
knytas till brottslig verksamhet i tiden efter ikraftträdandet, skulle detta
medföra de reglerna fick genomslag först iatt avlägsen framtid.nya en

minstInte förhållandet,det utmärkande drag hos detatt ett utvidgade
förverkandet i den föreslagna utfommingen detär inte krävsatt att
åklagaren förmår precisera från vilket konkret brott utbytet härrör,

Ävenskulle här svårigheter.leda till med bortseende från praktiska
konsekvenser detta slag det emellertidär med hänsyn till detta för-av
verkandeinstituts konstruktion enligt vår mening naturligt det, näratt
det frågangäller tillämplig lag, fästs avseende endast vid denom när
gärning företogs enligt de bestämmelserna kan läggas tillsom nya
grund för utvidgat förverkande.ett
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Kostnader11 m.m.

Kostnader1.11

vissstatskassanförslag kanVåra antasVår bedömning: ge
förstärkning.

möjligheternaallmänt attinnebärfram attvi lägger settförslagDe
förslagethärbetydelsecentral ärvidgas. Avbrottutbyteförverka av
precise-föreslagnadeochförverkandeutvidgatinförande avom

Även tillämp-utvidgaförslagetutbytesbegreppet. attringarna omav
ocksåtill36 § BrBi kap. 1bestämmelsen attningsområdet för avse

möj-emellertid tilllederspecialstraffrättsliga brott attvissautbyte av
förverkadnågot. Eftersomökarutbyteförverkandetilllighetema av

börtillfaller§ BrB36 17i kap.huvudregeln statenenligtegendom
nettointältt.tillförsstatskassanmedförarimligenförslag attdessa en

intäktdennaberäkna hurmöjligt närmare stordock knappastDet attär
bli.tänkaskan

detomfattningenavhängigtbl.a.utfalletekonomiska ärDet av
förverkandet. Detutvidgadetillämpningsområdet för detpotentiella

uppfatt-precissvårt sigbildadeti sakens ärligger attatt mernatur en
förverkande-vidare debetydelseavgörande ärhärom.ning Av att nya
möjligt. Detdettafall därutnyttjas i de ärverkligenmöjligheterna

snabbtmyndigheternabrottsbekämpandedealltså härhandlar attom
ikraftträdandetsamband medlagstiftningen. Itillämpamåste siglära av

särskildagenomföraskälföljaktligenfinns detreglernade attnya
för-iåtgärder för höja kompetensenandraochutbildningsinsatser att

ekonomiskVidmyndigheterna.berördaverkandefrågor dehos en
förverkandeintäkterökade ävenbarabeaktas intebörbedömning utan

brottsavhållande effekten.denvinsterindirekta genom
frågeställningar kanbegränsadevåra förslagDe avser merasomav

konsekvenser.statsñnansiellabeakatansvärdanågramedförainte antas
några ökademedförendastdetdessa förslag tordeAv ettvara som

utvidgaförslagetnämligenkostnader för det allmänna, attom
stycket36 § andrai kap. 17tillämpningsområdet bestämmelsernaför

stöd bestäm-förverkande sker meddärfalltillBrB ävenatt avavse
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våravsnitt 8.2. Enligt bedömning kan emeller-melser utanför BrB se
fråga högst marginell kostnadsökning.blitid här inte änannatom en

bedömningen genomförandeSammanfattningsvis gör att ett av
till intäkter.utredningens förslag bör leda statskassan tillförs vissaatt

§ kommittéförordningen11.2 15

våra direktivursprungliga erinradesI hade beaktaatt attom
regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare.

direktiv direktivenDessa generella redovisa regionalpolitiskaattom-
dir. 1992:50, åtagandenkonsekvenser offentliga dir.prövaattom

redovisa jämställdhetspolitiska1994:23, konsekvenser dir.attom
1994:124, redovisa konsekvensernaoch för brottsligheten ochattom
det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49 upphävdes den januari1-
1999 och 15 § kommittéförordningen 1998: 1474.ersattes av

Om förslaget i betänkande har betydelse för den kommunalaett
självstyrelsen skall enligt denna bestämmelse konsekvenserna i sådant
avseende i betänkandet. Detsamma gäller förslag harnär ettanges
betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för
sysselsättning och offentlig service i olika delar smålandet, förav
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i
förhållande till företags, för jämställdhetenstörre mellan kvinnor och

eller för nåmöjligheten de integrationspolitiskamän målen.att
våraVad gäller förslags betydelse för brottsligheten och det brotts-

förebyggande arbetet skall här endast den övergripande mål-noteras att
sättningen för vårthela utredningsarbete effektiviseraär bekämp-att
ningen ekonomisk och och organiserad brottslighet. Deav annan grov
frågor vi har haft behandla inte den våraär karaktären förslagatt attav
i övrigt fåkan bedömas några sådana konsekvenser i 15 §som avses
kommittéförordningen.
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Författningskommentar12

brottsbal-iändringtill lagFörslaget12.1 om

ken

36 kap.

§1

intedetförverkat,förklarasskallbalk omdennaenligtbrottUtbyte av
tagitnågon harvad emotgäller somoskäligt. Detsammauppenbartär

mottagandet utgörbrott,medsambandikostnader ettför omersättning
förkla-värdefår dessför detställetibalk; mottagnadennaenligtbrott

förverkat.ras
haregendomförverkandevid ävenbrott somutbyteSom ansesav

fastställandeVidutbyte.avkastningoch avutbyteförställeti avträtt
harkostnaderföravdragskall inte göras sam-somomfattningutbytets

med brottet.band
förklaraoskäligt ut-uppenbartdet attärbedömningenVid omav

omständigheterandrablandskallstycketförstaenligtförverkatbyte
iskadeståndsskyldighetanledning an-attfinns antadet attbeaktas om

fullgjord.blielleråläggaskommerbrottetledning att annarsav
förstabestämmelserna iskallföreskrivet,särskiltOm inte ärannat

utbyte iifrågatillämpningmotsvarandeha avstyckenatredjeoch om
stadgasvilkenförstraf/belagd gärning,författningellerlagannan

år.fängelse i än ettmer

brottutbyteförverkandehuvudregelninnehållerParagrafen avavom
vissaiutbytebegreppetstycke preciserasandraIenligt BrB. nyttett
följ-ochformuleradgenerelltBegreppsbestämningen ärhänseenden.

Ändringarna,område.specialstraffrättenstillämpligaktligen även
behandlats iharförverkande vidgas,tillmöjligheternainnebär attsom

kapitelundermotiveringenallmännaden
egendombrottutbyte ävenbörjanTill att ansesavsomangesen

bestämmelsedenna öppnasGenomutbyte.föri stället enhar trättsom
detförställetiegendomsakförverkande trätttillmöjlighet ur-somav

ochegendomenstulnadensäljertjuvOmbrottsutbytet.sprungliga en
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för den erhållna köpeskillingen förvärvar viss egendom, t.ex.annan en
bil, kan alltså bilen med stöd denna bestämmelse förklaras förver-av
kad. I princip saknar det betydelse för bestämmelsens tillämpning .om
den egendom sålunda i stället förträtt det ursprungliga brottsut-som
bytet i sin egendom.tur Avgörandeersatts för förverkan-av annan om
de kan ske den aktuella egendomen blir otvetydigt sambandav ettom
mellan denna egendom och det ursprungliga brottsutbytet kan styrkas.

Med uttrycket egendom stället föri utbyteträtt inte barasom avses
egendom utbytet till egendomomsatts även utbytetsom utan som an-

har omvandlats till, föremål tillverkatsnars t.ex. materialsom av som
åtkommits brott.genom

Den diskuterade bestämmelsen innebär alltså möjligheternanu att
till sakförverkande vidgas. Detta medför bl.a. möjligheterna säk-att att

förverkandet beslag i stället för kvarstadra ökar igenom genom mot-
mån.svarande Som konstaterats i den allmänna motiveringen avsnitt

7.3 torde emellertid ändringen få praktiskstörst betydelse därigenom
den i förening med den iatt mening regelnupptagnasamma om av-

kastning leder till möjligheterna förverkaatt avkastningatt ökar rätt
betydligt. Mera härom i det följande.

Att egendomäven iträtt stället för brottsutbyte blirsom att anse
sådant utbyte innebär emellertid ocksåsom det står klartatt denatt

värdestegring det ursprungliga brottsutbytet genomgått eftersom den
olovliga åtkomsten kan förverkas i den utsträckning vederbörande har
tillgodogjort sig värdeökningen. Om exempelvis stulen tillgång haren
försålts till belopp vida överstigandeett dess värde vid tiden för stöl-
den, har den erhållna köpeskillingen i ställetträtt för det ursprungli-

brottsutbytet och blir därmed i singa utbyte.tur att En för-anse som
verkandeförklaring kan följaktligen i sådant fallett beloppettavse
motsvarande köpeskillingen fråga.i

För rådernärvarande viss osäkerhet frågai i vilken utsträckningom
avkastning brottsutbyte kan förverkas. Som framgåttav redogörel-av

för gällande i avsnitträtt 7.2 har lagstiftarensen överlämnat frågan om
förverkande avkastning till rättstillämpningen, samtidigtav det isom
det heltnärmaste saknas refererad praxis belyser frågan. Desom
knapphändiga förarbetsuttalanden allt gjorts tydertrots närmastsom

det krävs mycketatt sambandnäraett mellan det ursprungliga brottsut-
bytet och avkastningen för denna skall kunna förklarasatt förverkad se
prop.1986/87:6 37.s.

Vårt förslag innebär de tveksamheteratt föreligger i dag undan-som
röjs det i andra styckets förstaattgenom mening föreskrivs ävenatt
avkastning utbyte skall utbyte. Somav redan ianses det fö-som antytts
regående innebär de i andra styckets första mening gjorda precisering-

begreppet utbytearna bl.a.av sammantaget även avkastningatt av
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Avkast-utbyte.blirför utbyteställeti att anse somegendom trättsom
kanbrottsutbytetursprungligadetmedförvärvatsfrån aktierning som

åtkommitsmedelförverkad. Och genomförklarasföljaktligen somom
lotter,inköppremieobligationer,förvärvför avhar använtsbrott av

begreppsbestämningengjordadeninnebärliknandeellerspel trav
Även avkastningförverkade.förklaraskanvinsterockså eventuellaatt

blirnäringsverksamhetlagligiinvesteratsharbrottsutbyte ensom
fö-kanavkastningenbliravgörandeDetförverkande.underkastad om

egendom trättellerbrottsutbytetursprungligadettillbaka somras
sambandsådantKanutbyte.därför ettochställe äri dettas att somanse

förverkad.förklarasprincipiavkastningenskallstyrkas
delvisexemplet endastnämndai detnäringsverksamhetenHar nyss

förverkande-brottsutbyte, börinsatser utgörfinansierats ensomgenom
totaladenandelsvarandeinsatserdessaförklaring av-avmotavse en

tagitsavkastningenhuruvidabetydelseprincipisaknarDetkastningen.
så inteHarellervinstutdelning,verksamheten, t.ex. genomut ur

andel i vinstentillvederbörandes rättvärdeökningbör denskett som
investeradeverksamhetendet iavkastningenföljdundergått till av

förverkad.förklaraskunnabrottsutbytet
fastställandetviddetmeningenandrastycket attandraI avanges

harför kostnaderavdragskallomfattning inte göras sam-utbytets som
förevarandeinärvarandeFörbrottet.utförandetmedband pa-avsesav

föreslag-nettoutbytet. Denprincip endastiutbytemed uttrycketragraf
detblirutgångspunkten ställeti ärattinnebärbestämmelsen attna

detsakförverkande. En ärunderkastat attbruttoutbytet är annansom
beaktaskälighetsprövningenförinomfinnas skälkanibland att ramen

ochutförandet brottetförknippade medvaritkostnaderolika avsom
delendastförverkandeförklaringlåta ut-alltså för avstanna enatt avse

förordatemellertidvimotiveringen harallmännabytet. I den en re-
viSomdetta slag.hänsyn närmaregäller ut-detstriktiv linje när av

förmån-ikunna kommaingeni principböravsnitt 7.3 ettvecklat där
föri ställetbrottsplanfullfölja attekonomiskt lägeligare att engenom

avstå från detta.
bestämmelsen iparagrafen förtsharstycke itredjeTill nuvaran-ett

vid be-skall beaktasskadeståndsskyldighetandra stycketde attom
förverkatutbyteförklaraoskäligtuppenbartdetdömningen är attav om

stycket.enligt första
utby-beträffandereglerinförts generellastyckefjärde harI ett nytt

området. Förslaget,specialstraffrättsligadetinomtesförverkande som
åtgärd avseendeEUinommedhänger antagen gemensamensamman

ibehandlatsharvinning brott,hjälpmedel ochförverkandebl.a. avav
9.2.avsnittundermotiveringenden allmänna
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föreslagna regleringen innebär bestämmelserna iDen att paragra-
första tredje i dag gäller endastfens och stycke, utbyte brottsom av

enligt tillämpliga utbyte alla specialstraffrättsligaBrB, görs även av
år.för vilka föreskrivet fängelse ibrott Dock gällerär än ettmer un-

något frågadantag för det fall särskilt föreskrivet i förver-ärannat om
sådant Innehållerkande utbyte brott. den specialstraffrättsligaettav av

författningen uttrycklig förverkandereglering sikte utbytetaren som 1
eller vinning kommer alltsåbrottet, den i egenskap lex specialisav av 1

gälla framgent.ävenatt
anspråkDet inte möjligt med fullständighet här deär att ange

specialstraffrättsliga brott bestämmelserna i förevarandesom genom
stycke kommer omfattas paragrafens regler utbytesförver-att av om
kande. Som dockexempel kan brott enligt 53 § lagennämnas
1960:729 upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 12 kap.om
65 § andra stycket och 65 a§ andra stycket andra meningen jordabal-
ken, 3 och lagen 1990:4094 skydd för företagshemligheter,om
9§ lagen 1992:1685 skydd för kretsmönster för halvledarpro-om
dukter enligtvapenbrott 9 kap. §l andra stycket vapenlagensamt grovt
1996:67.

1a§

Döms för oredlighetnågon borgenärer, boldöringsbrottmotgrov som
eller brott enligt denna balk förutsätterär grovt gärningen in-attsom

nebär skada för målsäganden och förvinning och förgärningsmannen
vilket föreskrivet fängelse ellerär i år skall värdet hanssex mer, av
egendom yrkande åklagarenpå förklaras förverkat det inteäven närav

följer vad föreskrivet, detär sannolikt iärav som annars attom egen-
domen härrör från brottslig verksamhet eller dess värdeatt annars

utbyte sådan verksamhet.motsvarar av
Vad första stycket gälleri förverkande oskäligt.sagts ärsom om
Vid fråga förverkandeprövning enligt första stycket skall be-av om

stämmelserna kap.4 18 och §§i 19 utsökningsbalken motsvarandeäga
tillämpning. Härvid skall vad där gäldenär ställetsägs isom om avse
den vilken talan förverkande förs.mot om

Paragrafen Den innehållerär bestämmelser s.k. utvidgat förver-ny. om
kande. Beteckningen utvidgat förverkande, inte används i lagtex-som

syftar det föreslagna förverkandeinstitutetten, att medgerav oss
förverkande i månvidare vad möjligtän enligt huvudregelnär isom
1 I paragrafen knyts möjligheten till utvidgat förverkande nå-till att

döms för vissa brott enligt BrB, Utvidgat förverkande skallgon emel-
lertid enligt vårt förslag kunna ske grundäven skattebrott,grovtav
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Bestämmel-narkotikastrafflagen.enligtbrottochvarusmugglinggrov
författning.specialstraffrättsligrespektivein itagitsharhäromser

enligt hu-förverkandefrånsigskiljerförverkandetutvidgadeDet
gällerförverkandeutvidgat ettfördetdärigenomfrämstvudregeln att

ochegendomvissmellansambandetfrågaibeviskravlindrigare om
från vilketpreciseraråklagarenkrävsintedetoch attbegångna brott att

tillmöjlighetinföraför ut-Skälenhärrör.utbytet attbrottkonkret en
in-grund förtillliggerövervägandendeochförverkandevidgat som

avsnittmotiveringenallmännai denredovisatsharutformningstitutets
6.7.6.2 - utvid-förförutsättningarnagrundläggandedestycketförstaI anges

hari §huvudregeln 1enligtförverkandemedlikhetförverkande. Igat
rättsverkansärskildutformatsförverkandetutvidgade avdet ensom

blivitharalltså brottalltidförutsätterförverkande att ettUtvidgatbrott.
kanangivna brottsärskiltvissaendastemellertidbegånget. Det somär
be-förevarandeenligtförverkandeutvidgatförgrundtillläggas ett

enligtgällerförhållande till vadiskillnadstämmelse. En somannan
någonkrävsförverkandeutvidgat ävenför attdethuvudregeln är att

fråga.iför brottetdöms
6 andra§6 eller 2 kap.§enligt 29 kap.påföljdseftergiftMeddelas

brottmål. be-Avifällande dominte utgöradomenstycket, enanses
sådant fall kaniemellertid rätten även§ följer etti 12stämmelsen att

föran-mån omständigheternadenförverkande, iutvidgatförordna om
gångermångaförhållandenatorde dockfalldet. I dessatillleder vara

förver-utvidgatoskäligt beslutaskullesådana det ettatt omatt vara
kande.

begåttsbrotttillämpligintedäremot när§i 12Bestämmelsen ettär
meddomstolenstörning ochpsykiskallvarligpåverkanunder av en

tilltaladedenförklararandra meningen6 §30 kap.tillämpning attav
såledesinnebärdompå fällandepåföljd.från Kravetfriskall envara

fråga detta fall. Detsammai ikan kommaförverkande inteutvidgatatt
falletintressantamindresammanhangi dessa attbeträffande detgäller

år.femtonfylltnågon intebegåttsbrottet har somav
på-begått underbrottharemellertid denVanligtvis kan även som

6 §.påföljd 30 kap.ådömas sepsykisk störningallvarligverkan enav
då Eninte.föreliggerförverkandeutvidgatNågot hinderabsolut mot

förverkan-leda tilldockandra stycket kanenligtskälighetsprövning att
torde förandra stycketBestämmelsen ifall.iaktuellt dessainte blirde

betydelsepraktiskfår någon självständiginte§innebära 13övrigt att
utvidgade förverkandet.dettillämpningenför av

brottsligedenberoendegjortsförverkande harutvidgat attAtt av
uteslutet,förverkandeockså sådant ärinnebärför brottetdöms att om

på grundför brottettilldömamöjligt attinte längredet är att avansvar
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den brottslige avlidit eller brottet preskriberats. Detsamma givet-äratt
vis fallet gärning åtkomligdär inte enligt svensk straffrätt.ären

De brott kan läggas till grund för utvidgat förverkande enligtettsom
förevarande bestämmelse oredlighet borgenärer,är bokfö-motgrov
ringsbrott brottsbalksbrottär har straffskalagrovt samtsom som en

åromfattar fängelse i eller och dessutom förutsättersom sex mer som
fönnögenhetsöverföring. Den brottsliga gärningen alltsåskall här inne-

såvälbära skada målsägandenför vinning för gärningsmannen el-som
ler i fall i 23kap. § för7 Med skada i dettasom avses annan. avses- -
sammanhang beaktansvärd fara för slutlig förlust och med vinningen

skadan beaktansvärdsvarande utsikt till slutlig vinst.moten
Flera de viktigaste förmögenhetsbrotten förutsätter förmögen-av

hetsöverföring. Ansvar för stöld enligt 8 kap. l § kräver dock enligt
lagtextens ordalydelse i detta hänseende inte gämingen in-än attmer
nebär skada. rånGrov stöld, rånoch kan därför inte läggas tillgrovt
grund för utvidgat förverkande.

Endast fullbordade brott kan föranleda utvidgat förverkande. De
brottsformer förstadier till fullbordadeutgör brott försök, förbe-som -
redelse och stämpling omfattas följaktligen inte regleringen.av-

Några möjlighetenbegränsningar i till utvidgat förverkande har där-
inte uppställts med hänsyn till det sig gärningsmanna-emot rörom om

skap, anstiftan eller medhjälp till förverkandegrundande brott. Ut-ett
vidgat förverkande alltsåskall kunna ske inte bara vid gämingsmanna-
skap vid formerandra medverkan.även Enligt vår uppfattningutan av
behöver detta inte särskilt i lagtexten.anges

Utvidgat förverkande förutsätter åklagaren för talan därom; tillatt
frånskillnad frågavad gäller i utbytesförverkande enligt hu-som om

alltsåvudregeln i §1 skall här inte officio frågan.rätten prövaex
Objektet för det utvidgade förverkandet i författningsförslagetanges

värdet den egendom tillhör den döms för angivnasom av som som nyss
brott. Sakförverkande alltsåkan inte frågakomma i vid utvidgat för-
verkande. Ett beslut utvidgat förverkande kommer följaktligenom att,

beslutsätt värdeförverkande, ha formenettsamma annatsom om av
förpliktelse för den dömde till det förverkade belop-atten staten utge

Under de i 5 § angivna förutsättningarna kanpet. utvidgat förver-a ett
kande värdet egendomäven tillhör lagöverträdaren när-avse av som en
stående fysisk eller juridisk person.

I princip kan utvidgat förverkande värdet den berördesett avse av
tillgångar.samtliga Avgörande för förverkandets omfattning blir i vad

mån åklagaren förmår sannolikt lagöverträdarensgöra egendom här-att
från brottsligrör verksamhet eller egendomens värdeatt mot-annars

vinning sådan verksamhet.svarar av
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markera detför tydligtverksamhet har valtsbrottslig attTermen att
från vil-möjligtfordras detinteförverkande ärför utvidgat att att ange

tillräckligtdethärrör,egendomen ärkonkret brottket att ettutan att
någon formmellan egendomen ochslagangivetsamband avnyssav

sannolikt.brottslighet görs
sannoliktdetförverkande kan ske redanutvidgat när görsAtt att

brottsligutbyteegendomlagöverträdarensvärdet motsvarar avav
då lagöverträdareninstitutet kan tillämpasinnebärverksamhet ävenatt

på sådantbrott konstrueradeberikat sigsannolikt har är ettgenom som
åtkommenidentifiera viss egendominte möjligtdet ärsätt, attatt som
bestå ibrottet i stället kanutbytetbrottet, där sägasutan enavgenom

sådanaexempel brottstyper kanförmögenhetsökning. Somallmän
tullbrott, innebär skatt ellerskatte- ochvissa formernämnas attsomav

undanhållsavgift staten.
förutsättningarna för utvidgat förverkande förBevisbördan för äratt

alltså åklagarenåvilar åklagaren. ankommerDethanden göraatt
frånegendom härrör brottslig verksamhetlagöverträdarenssannolikt att

åklagaren fåsig skallberikat brott. Föreller denne attatt annars genom
frågani han skall framställa yrkandeunderlag för sitt beslut ettett om

sådanfordras förutsättningarna förutvidgat förverkande, att ta-enom
skall ske inom för s.k. särskild ekono-lan klarläggs. Detta ramen en

behandlat institut avsnitt 6.5 i denmisk undersökning. Vi har detta i
kommentaren till änd-allmänna motiveringen. Se de föreslagnaäven

ringarna i avsnitt 12.2.RB
betydelse för bedömningengrundläggande detAv är sanno-av om

frånlikt egendom härrör brottslig verksamhet ellerlagöverträdarensatt
sådanberikat sig givetvishan verksamhet hansärom genomannars

förhållanden.ekonomiska kartläggning måste alltsåEn dessaav ge-
nomföras. sökaDet gäller här lagöverträdarens innehavutrönaatt om

låtertillgångar sig förklaras förhållandenekonomiska andra änav av
begångna brott.

sådan många gångerligger i sakens kartläggningDet attnatur en
ingående. måstemåste bli mycket Det till början vilkaklarläggasen

tillgångar Uppgifter sålunda frånlagöverträdaren bör inhämtasäger.
olika register, inskrivningsmyndigheter bilregister.och Informa-t.ex.

fråntion bör inhämtas banker och andra finansiella företag. Aväven
betydelse här inledandet särskild ekonomisk undersökningär att av
skall ha sekretessbrytande verkan inledandet förunder-samma som av
sökning. gäller i finansiellaDen sekretess de företagens verksam-som

alltsåhet skall inte hindra uppgifter lämnas förhörvidatt ettanses som
hålls med stöd bestämmelserna förhör under särskild ekonomiskav om
undersökning.
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ocksåmåste värderas. Detvidaretillgångarna ärLagöverträdarens
och vilketförsöka sättså långt möjligt utröna närnödvändigt att

förvärvetfråntillgångarnaförvärvatlagöverträdaren har samt vem
skett.

ocksågivetvisutvidgat förverkande börmålutredningen iAv ett om
gåvor harochförvärv,andraframgå ochvilka inkomster t.ex. arv, som
målet. skalldetintresse i Förden tidavseendedeklarerats är attsom av

förvärvade medlende lagligtdelhurmöjligt bedöma storatt avvara
olika till-och för förvärvför sparandedisponerashar kunnat avsom

hur levnadsomkost-också uppskattningmåstegångar göras storaaven
tiden.haft under den aktuellalagöverträdaren harnader

lagöverträdarensvarje diskrepans mellanframhållas intebörDet att
tillgångar tillmätaskanfaktiska innehavetdetlagliga förvärv och av

delarutredningen i vissaMed hänsyn tillbetydelse i sammanhanget. att
anspråk nå-inte kan meduppskattningarmåste bygga görassom

måste visshär arbeta medfullständig exakthet enmangon
i siffror hur den-inte lämpligt"säkerhetsmarginal". Det är att storange

förverkande bör emellertid inte aktuali-Utvidgatmarginal bör vara.na
sådan omfattning den heltmån diskrepanseni inteden är ärattavseras

otvetydig.
Även sådana lagöverträdarensomständigheterandra än som avser

förhållanden inskränkt bemärkelse kan givetvisiekonomiska vä-mera
Sådanadiskuterade bedömningen. omständighetervid härdengas

någonundantagsvis självstän-kunna tillmätasdock endasttorde mera
Uppgifter exempelvissammanhanget. lag-dig betydelse i som avser

sålundabrottslighet eller vandel i övrigt torde iöverträdarens tidigare
mån påverka värdet den bevis-i mindre samladeallmänhet endast av

värdefullt komplement till utredning-ningen, kan likväl utgöra ettmen
förhållandena.ekonomiskadeen om

förhållandeförverkande subsidiär iBestämmelsen utvidgat ärom
håll i lagstiftningen. första dettill förverkanderegler andra I hand är

förhållandet utbytesförverkandetill bestämmelsen i 1 § här ärom som
förverkan-intresse. föreslagna regleringen innebär utvidgatDen attav

fråga månoch i den brottsutbyte inte kan för-de kommer i endast om
förverkat den bestämmelsen. förverkande skeklaras med stöd Kanav
någon samtidigtenligt bestämmelse, i fall där vederbörandet.ex.annan

lagförs för brottslighet aktualiserar tillämpningenäven annan som av
sådan företrädeförverkanderegel, skall emellertid hadennaävenen

framför bestämmelsen utvidgat förverkande. Utrymmet för ett ut-om
alltså sådantfår fall tillvidgat förverkande i bedömas med hänsynett

återstår tillgångarlagöverträdarens tillvad sedan hänsyn tagitssom av
förverkande enligt andra tillämpligabeslut bestämmelser.om
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får ske,förverkande inteutvidgatföreskrivsstycketandra omattI
alltsåförverkandet kan sägasutvidgadeDetoskäligt. va-skulledet vara

oskä-det inteskall ske, ärförverkandefakultativtså till vida att omra
utvidgade för-detbl.a.innebärkonstruktionenfakultativa attligt. Den

partiellt.kan skeverkandet
förverkande§ skallutbytesförverkande i 1huvudregelnEnligt om
16Likaså enligt §gälleroskäligt.uppenbartintedet enske, somärom
skulleåtgärdenunderlåtas,förverkande kanregelgenerell varaomatt
något kravuppställtsinteparagraf harförevarandeIoskälig.uppenbart

oskäligtuppenbartframståskallförverkandeutvidgadepå det somatt
förver-fråga utvidgatunderlåtas. detfå Närskall äråtgärdenför omatt

underlåtaförförhållandevisalltsådet attfinns stort utrymmekande ett
oskäli-undvikai syfteförverkandebeloppetjämkaförverkande eller att

oskä-får i allmänhetdetuppfattningvårEnligtresultat. t.ex. ansesga
vadbeloppförverkande änstörrelåta utvidgatligt ett somettatt avse

tillgångar.utmätningsbaralagöverträdarensvärdetmotsvarar av
avsnittmotiveringeni den allmännautvecklatviSom närmare

lagöverträdarensinte tillhänsynhuvudprincip6.3.2 bör att tasvaraen
särskilda situ-vissaförverkandebeloppet. Iberäkningenskulder vid av

sådana Detinte hänsyn.oskäligtemellertidkan detationer att tavara
tillsubsidiärförverkandeutvidgatbestämmelsenförhållandet äratt om

framgått ihåll i lagstiftningen innebär,andraförverkanderegler som
och i denförverkande skall endastskeföregående, utvidgatdet att om

förverkandeenligt reglerförverkasinte kanmån brottsutbyte avom
iemellertid sketti förverkandehuvudregeln 1 Harutbyte,styrkt t.ex.

frågan förverkandeverkställts utvidgatmål inte närännuannat ommen
angiv-enligt oskälighetsregeln. Denhärtillhänsynbörprövas, tas nyss

skul-inte till lagöverträdarensskallhänsynhuvudprincipen tasattna -
bak-skallförverkandebeloppetberäkningender vid även motsesav -

föreslår därfråga enligt Viförverkande 1våra förslag igrund omav
bruttoinriktad modell.övergång till meren en

Även för-lagöverträdaren kommerförutsesi fall det kandär attatt
iskadestånd handläggsgrund brott,pliktas att utge sammaav som

skäligtoftafrågan förverkande, kan deträttegång utvidgat varaomsom
förverkande-omständighet vid fastställandetill dennahänsyn tasatt av

beloppet.
skulder vidtill lagöverträdarensPrincipen hänsyn inte skall tasatt

såväl till enskildaskulderberäkningen förverkandebeloppet avserav
skatteskul-till det allmänna. Somoch andra skulderskatteskuldersom

sådana. intarskatteskuldernahärvid debiterade De latentader räknas en
vårt tordeintresse för vidkommandesärställning. de falll är enavsom

föremål intressevederbörande förinte ovanlig situationhelt ärattvara
åklagarmyndighetemasfrån såväl polis- ochskattemyndighetemas som
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sådantmåste påsamordning ske inte s.k. "fiscalsida. Här sätt atten
åstadkoms.overkill" Den lätthanterliga lösningeneller liknande mest
förverkandeyrkandet hänsyn tilldetta problem medär att anpassas

skatteanspråk Någraaktuella. särskilda lagregler dettade ärsom om
erforderliga. Den naturliga ordningen den enskil-knappast är attsynes

åklagaren fall avstämningi dessa med skattemyndigheten förde gör en
bestämma underlaget innan han väcker talan utvidgatnärmareatt om

förverkande.
förhållandena påföljdseftergiftredan torde i fallSom därnämnts

sådanameddelas ofta utvidgat förverkande skulleatt ettvara vara
Även begåttoskäligt. gärningsmannen påverkani fall där brottet under

allvarlig psykisk störning eller där gärningsmannen kanärav en ung
oftare finnas skäl underlåtadet utvidgat förverkandeän attannars

billighetsskäl.grund av
givetvis inte frågaDäremot kan det komma i tillämpa oskälig-att

hetsregeln därför det i framstårenbart visst fall tveksamt huratt som
förhållerdet äganderätten någonsig med till förrnögenhetstillgång.

måsteDomstolen tillämpninghär med vanliga civilrättsliga reglerav
och de i tredje meddelade hjälpreglemastycket ställning tillta om

ingåfrågaegendomen i skall i underlaget för beräkningen förver-av
kandebeloppet eller ej.

Enligt i förstabestämmelsen stycket krävs det framgårdetatt att
egendomen tillhör lagöverträdaren för fåden skall bilda underlagatt
för beräkningen förverkandebeloppet. framgårDetta objektetattav av
för det utvidgade förverkandet där värdet hans egendom.anges som av

tredjeI stycket föreskrivs emellertid bestämmelserna i kap.4 18 ochatt
19 §§ UB skall motsvarande tillämpning vid prövning frågaäga av om
utvidgat förverkande härvidoch vad i dessa bestämmelsersägsatt som

gäldenär i stället skall den vilken talan förverkandemotom avse om
förs. Innebörden denna regel presumtion uppställs avseendeär attav en
lagöverträdarens äganderätt till den lösa egendom han i sinhar besitt-
ning. sådanSkälen för ordning liksom den innebördennärmareen av
den valda lösningen har redovisats i den allmänna motiveringen under
avsnitt 6.3.2.

2§

Egendom hjälpmedel vid brott enligt fåranvänts denna balksom som
förklaras förverkad, påkallatdet till förebyggandeär ellerbrottom av

särskilda föreligger.skäl Detsamma gäller egendom varitannars som
avsedd användas hjälpmedel vid brott enligt denna balk,att som om
brottet har füllbordats eller kommit till straffbart försök eller strafbar

förberedelse eller stämpling.
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stycket gäller beträffande egendomVad förstai ävensagts somsom
denna balk egendomenligtframbragts brott använ-samt varsgenom

med vilken befattningdande sådant brott eller tagitsutgör annars som
balk.brott enligt dennautgör

dess förklaras förverkat.för egendomen kan värdeI stället
föreskrivet, skall bestämmelserna förstasärskiltOm iinte ärannat

motsvarande tillämpning fråga egendomoch tredje styckena ha i om
avsedd användas hjälpmedel videller ivaritanvänts att som an-som

författning strafbelagd för vilken stadgas fäng-lag eller gärning,nan
else år.i än ettmer

finns förverkande hjälpmedell paragrafen regler bl.a. vid brottom av
frågaoch produkter brott. Bestämmelserna gäller i dag endast iav om

Ändringama ibrott enligt huvudsak föranledda i avsnittBrB. denär av
åtgärd9.2 behandlade antagits inom EU.gemensamma som

första stycketGenom tillägg i har möjligheterna till förverkandeett
vidgats omfatta egendomtill varit avsedd användasävenatt attsom

sådanhjälpmedel vid brott. För egendom, alltså inte fak-attsom som
tiskt kommit till användning brottshjälpmedel, skall förver-kunnasom

frågakas fordras enligt gällande det vil-egendom medrätt ärattnu om
sådanken tagits befattning enligt 23 kap. 2 § straffbelagdutgörsom

förberedelse detill brott eller i 3 § angivna förutsättningarna föratt
förverkande uppfyllda, dvs. egendomen grund sin särskildaär att av
beskaffenhet omständigheternaoch i övrigt kan befaras komma till
brottslig detanvändning. Genom föreslagna tillägget blir det möjligt att

i fall förverk.a egendomandra varit avsedd komma tilläven attsom an-
Ändringenhjälpmedlelvändning vid brottsbalksbrott. innebär attsom

bringas iregleringen överensstämmelse med bestämmelserna i Förver-
kandekonventionen, definition begreppet hjälpmedel innefattarvars av
också vatrit avsedd användas hjälpmedel videgendom att somsom
brott. frågaEn egendomen iförutsättning skall kunna förklarasftör att
förverkad brott har förövats; det händelseförloppdock i vilketär att ett
egendomen alltsåhar varit avsedd komma till användning skall haatt
realiserats sådan mån frågai brottet i kommit till fullbordan elleratt att

straffbart försök eller straffbar förberedelse eller stämpling förelig-ett
Skulle sådantdet föreligga fall frivilligt tillbakaträdan-t.ex. ettger. av

frånde försök, förberedelse eller stämpling gärningsmannen enligtatt
23 kap. 3 § inte skall fällas till kan följaktligen egendomansvar, som
varit avsedd användas hjälpmedel vid brottet förklarasinte för-att som
verkad med stöd förevarande bestämmelse.av

I paragrafen har vidare gjorts vissa redaktionella förändringar. För-
bestämmelsen förverkande hjälpmedel vid brottsbalksbrottutom om av

finns i första stycket för närvarande regler förverkandeäven om av
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användandesådant ellerbrott ut-frambragtsegendom varsgenomsom
befattningtagits utgörvilkenmedellerenligt BrBbrott somgör annars

fått bildaochbrutitsoförändradei sakregler har utDessasådant brott.
i sinstycket harandranuvarandeiBestämmelsenstycke.andraett nytt

stycke.tredjetillförts nyttetttur
fråga egendomi använtsharstycket,fjärde ärI nytt, somomsom

ibrott införtshjälpmedel vidanvändas motsva-varit avseddeller att som
beträffan-fjärde stycket§förslagets lfinns ibestämmelserrande som J

ibestämmelserparagrafensinnebärRegleringenbrottsutbyte.de att .
ivilkaförspecialstraffrättsliga brottvidtillämpligablirdelar ävendessa

fallgäller dock för detår. Undantagifängelseföreskrivet än ettär imer
hjälpmedelfråga förverkandeföreskrivet isärskiltnågot ärannat avom

före-specialstraffrättsliga kanbrotttillanslutningsådant brott. Ivid
från fö-avviker vadhänseendeni olikabestämmelserkomma somsom

paragraf. kanförevarande Dethjälpmedel iförverkandereskrivs avom
åtgärdersådant knutits reglerbrott harså tillockså det ettatt omvara

till sin funk-förverkande,karaktärmening hai striktattutan avsom,
de i sammanhangförverkandeinstitutet dettaså tillanslutertion attnära

exempel kanförverkandebestämmelser. Sommåste medjämställas an-
till litterära1960:729 upphovsrätt§ lagenregleringen i 55föras om

Enligt kan denupphovsrättslagen. detta lagrumkonstnärliga verkoch
angivnaupphovsrättsintrång i paragrafenundertillsig skyldiggörsom

avstå kliché,bl.a. trycksats,lösenförpliktasförutsättningar 1motatt
för framställ- lanvändas endasthjälpmedel, kanliknandeform och som

iföreskrivasvisst Alternativt kanexemplar verk.olagliganing attavav
åt-visst ändras eller andraellerskall förstörasegendomen sätt att

fårSådan föreskrift dockmissbruk.förebyggavidtas förgärder skall att
iåtgärd förebyggande miss-eller tillförverkandeinte meddelas, avom
iföremål denågonskall beslutas enligt BrB. Har änbruk typ avannan

exemplarframställninghjälpmedel vidnämnda använts avavsomnyss
får föremålet eller dessenligt upphovsrättslagen,brottverk utgörsom

förevarandeförklaras förverkat. Iförutsättningarunder vissavärde pa-
beträf-särskilt föreskrivetfårragrafs mening här ävenannat anses vara

hjälpmedel.form och liknandefande kliché,trycksats,

5§

får,värdeföljd egendom eller dessFörverkande till brott omavav
har föreskrivits, ske hosannat

medverkat till brottet,gärningsmannen ellera annan som
eller medverkandeden i ställe gärningsmannenb var,annanvars

vinning eller näringsidkareden brottet berettsc avsessomsom genom
i 4
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ellerbodelningegendomenförvärvatefter brottetdend genomsom
eftergåva ellerellerellerpå grund testamente somgenomav arv

vetskapdärvid haftochegendomen sättförvärvatbrottet annat
sambandegendomensantagandetillanledningskäligeller omom

med brottet.
i förstanågon dembrottetvidegendomenTillhörde angessomav

hindrarVadförverkad.förklarasfår den sagtsc,stycket a som nu-
utbyteskallstycket§ andraenligt 1egendominte somansesatt som

förverkadförklaras
består,förverkadförklaratsegendomtillSärskild rätt omsom

förverkad.förklarassärskildaden rättenäven
betalningssäkringutmätning ellervunnitsSådan harrätt genomsom

särskildsåvidaförverkad,förklarasegendomenupphör, an-avom
bestå.skallledning förordnas rättenatt

ana-riktas. Iförverkandeförklaring kanparagrafenI mot vem enanges
för-avseddbestämmelsenärvarandestycket för ärfinns attsomenra

förver-för drabbasstår främmande brottethelthindra ägareatt avsom
ordalydelse in-Bestämmelsensoch 63.1968:79 53kande se s.prop.

innebärförenlig ordningmedinteemellertid dennebär är attatt en som
förverkad.förklarasför brottsutbyte kanställetiegendom har trättsom

bestämmelsen istycket har klargjortsandratillägg tillGenom attett
sådant förverkande.något hinderfråga inte utgör mot

5a§

strof förifall § lagen11 1960:4181Har i va-som omaavses
§ skatte-narkotikastraflagen eller 18rusmuggling, § 1 968.646 a

fö-femtill den brottslige årnärståendebrottslagen inom1971369 en
får, denegendom från denne, månförvärvatdet brottet ibegicksattre

ske hos denvid förverkandefullgott förvärvet,utgåttvederlag när-inte
Förverkandetförvärvade egendomen.denstående avseende värdet av

förvärvatden närståendevärdet egendomfår dock aldrig somavavse
väckande.föreår talanstioänmer

den brottsligetillSom närstående anses
brottslige eller syskon eller släktingmed denden gift iärärsom

besvågradled till den brottslige ellereller nedstiganderätt upp-
eller nedstigande led eller denmed honom såi ärrätt att eneupp-

gift den andres syskon,med
särskiltden brottslige personligenden stårpå nära,sättannatsom. harnäringsidkare eller juridisk med vilken den brottslige enperson. därmedväsentlig gemenskap grundad andelsrätt ellerpåärsom

jämförligt intresse,
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brottsligemed vilken denjuridisk inteellernäringsidkare person
sådantill honom harnärståendemedtillsammans enensam men

undergemenskap avsessom
ställningledandebrottsligedenvilkenjuridisk i engenomperson

inflytandebestämmandehar samtett
närstående.enligttill 3 5närstående någonden ärär somsom -

riktastöd 5 §möjligheten medfinnsgällandeRedan enligt rätt att av
gärningsman-den brottslige, dvs.förverkandeyrkande änmotett annan

36jämför terrninologin itill brottetmedverkathareller annan somnen
frågamåste finnas i detmöjlighetmotsvarande§. ävenkap. 14 En om

finns be-förevarande lagrum,förverkandet. Iutvidgade är nytt,som
sådant förver-möjlighet tillförhärom. Skälenstämmelser öppnaatt en

redovisats i den allmänna motiveringennärstående hardenkande hos
avsnitt 6.4.under

få närstående till denförverkande skall ske hosutvidgatFör att en
närståendeförsta stycket börjanenligt till denbrottslige fordras atten

år förverkandegrundande brottet begicks för-fem före det detinom att
från brottslige. Som begränsning gäller vidareegendom denvärvat en

månfår i fullgott vederlag intesådant förverkande ske endast denatt
utgått överlåtelsen. självklart krav dessutom förutsättning-vid Ett är att

uppfyllda.förverkande hos den brottslige Detför utvidgat ärettarna
frågaalltså egendomen i hade förklaras för-värdet kunnatkrävs att av

fortfarande hade haft i sinverkat hos denne, han egendomen ägo.om
framgår hänvisning till särskilda be-Detta krav den degörsav som

stämmelserna utvidgat förverkande.om
Något närstående skall ha varit i beträffandekrav den ondatt tro

brottsligegendomens samband med verksamhet har inte uppställts.
förverkande enligt förevarande paragrafEtt kan maximalt vär-avse

överlåtna egendomen. princip överlåtelsetill-det den I bör värdet vidav
utgångspunktfället vid beräkningen förverkandebeloppet.tas som av

överlåtelsetillfället närstå-egendomen i värde efter ochHar ökat denär
ende fortfarande till egendomen, bör emellertid i ställetägare man

utgå från förverkandefråganskunna vid tillfället för prövning.värdet
utgått,Om har skall belopp motsvarande dras vidvederlag dettaett av

fastställande förverkandebeloppet.av
fråga överlåtelsen brottmålgäller det iI beviskravet. Detgängseom
alltsåskall ställt rimligt tvivel den förtbrottslige har överattutomvara

närstående utgått.egendom till den fullgott vederlagutan att
begångetEtt brott i och med brottet blivit full-är att attanse som
alltsåFemårsfristen utgångspunkt frånbordat. skall räknas med när

uppnåddes. femårsfristenfullbordanspunkten Utöver gäller ab-även en
fårförverkandesolut tidsfrist. Utvidgat enligt första styckets andra me-
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förvärvats änegendomvärdetaldrigsålundaningen mersomavavse
regeltill dennaBakgrunden ärväckande.förverkandetalansår företio

skullealltidpreskriptionstider intelångamedvid brottfemårsfristenatt
närstående ak-hosfrågan förverkandenågot hinder attmotutgöra om

överlåtelsendetefter ägtavsevärd tid atttualiserades även rum.
paragrafförevarandeenligtförverkandeframhållasbörDet att ett

frågaframgår detmålet inte ärändå iaktuellt det attannatblir ombara
egendomensi ställetfallet skallså inteSkulleöverlåtelse.reell varaen

brottslige.denförverkas hosvärde
fa-närstående harförverkande hosutvidgatBestämmelsen enom

för-angivnafår paragrafende iförverkande underutfomining;kultativ
billig-närstående. förUtrymmetdenhosske attutsättningarna av

förverkandeförklaringenlåtaförverkande elleravstå frånhetsskäl att
förverkassig skulle kunnaoch förvad ibeloppmindre änett somavse

brottslige. Det kandendirektriktasdå förverkandet motstörre änär
i jämförelsevisskuldsättning störrebeaktaskäl ut-sålunda finnas att

paragraf vidförevarandemed stöd änförverkandevidsträckning av
denförverkande hosutvidgatbestämmelsernaenligtförverkande om

framstå oskäligt vid bestäm-kunnaskullebrottslige. Det attt.ex. som
närståendelån deninte beaktaförverkandebeloppetmande ett somav

fåttpå handen fastighetförbättringsarbetenfinansieraförtagit att som
många gånger finnas skälvidarekangåva brottslige. Detden attavsom

närstående,avstå från fallförverkande i därmöjlighetenutnyttja att en
förbrukategendomen ochhargod sedermeravarit i avyttratro, ve-som

derlaget.
närstående vidvilkastycket reglerasandraI är att anse somsom

första Avgränsningenbestämmelsen i stycket. när-tillämpningen avav
åter-närståendebegrepp används viddetståendekretsen bygger som

Förarbetsuttalan-konkurslagen.jämför 4 kap. 3 §ivinning konkurs
närståendebegreppet börkonkursrättsligapraxis avseende detochden

förevarande be-tillämpningvidledningföljaktligen kunna även avge
stämmelse.

17§

fö-tillfalleroch företagsbot ärFörverkad egendom annatstaten, om
reskrivet.

förklarats för-skada för enskildbrottHar utbyte motsom svararav
den ska-i ställe för ersättningnågon, dennesverkat hos statensvarar

be-tillfallit grundharvadintill värdetdelidande staten avav som
den hosverkställighet detta beslut harVidförverkande.slutet avom

visar sig havad hanräknaförverkandet skettvilken rätt utgettatt av
skadelidande.till denersättningsom
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styckeandraparagrafsi förevarandebestämmelsernanärvarandeFör är
enligt BrB.utbyte brottförverkande skettendasttillämpliga när avav

Ändringen, under avsnittmotiveringenden allmännabehandlats isom
utbytesförver-tillämpligablirbestämmelsernainnebär även när8.2, att

bestämmelser utanför BrB.skett enligtkande

ändring itill lagFörslaget12.2 rätte-om

gångsbalken

falli vissa22 Om förverkandekap.a

§1

§§ brottsbalken,kap. eller 11förverkande enligt 36 1 5alanT aaom
narkotikastrafjla-varusmuggling, §strajâ" för 6lagen 1960:418 aom

förs allmän§ skattebrottslagen 1971:69eller1968:64 18 avgen
grundas.med åtal för det brott vilket talansamband pååklagare i

iskäl, får medge talanFöreligger särskilda irätten att som avses
3skallVill åklagaren föra särskild talan,förs särskilt.första stycket

församband med åtal väcksframställning härom igöras senast att á
framställning kommit till skall dennabrottet. sådan såNär in rätten,

beslut den fortsatta handläggningenmeddeladet kan skesnart avom
förverkandejrågan.

förverkande första stycket tilltalanHar i tagitssom avses uppom
med åtalet, får förordna talan skallbehandling sambandi rätten att

mål, fortsatt handläggninghandläggas särskilt om en gemensamsom
olägenheter.skulle medföra väsentliga

iParagrafen vilken ordning talan utvidgat förverkandereglerar i om
slåsförsta stycket fast sådanskall föras. huvudregeln talanI äratt att

föras åklagaren i samband med åtalet förskall det förverkandegrun- Eav
sådanför ordning har redovisats idande brottet. Skälen den allmän-en i

l6.6.motiveringen under avsnittna
föra talan utvidgat förverkandeEn möjlighet särskilt haratt om

andra stycket.emellertid i Där föreskrivs kan medgeöppnats rättenatt
förs föreligger sådantalan särskilt, det särskilda skäl föratt om en

frågan,handläggning. gällerNär det vad skall utgöraom som anses
särskilda skäl i lagrummets mening, det framför allt behovetär ut-av

för förutsättningarnaredning klarlägga för utvidgat förverkandeatt ett
måste särskilt förbeaktas. Ett skäl så-handläggning kanseparatsom

lunda det krävs omfattande utredning för förverkandefrå-att attvara en
skall kunna och denna utredning inte kan förebringasavgöras attgan

ansvarsfråganavgörandet fördröjs Mål inter-medatt avsevärt.utan av
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särskild talanpå fall därexempeltordeanknytning utgöranationell en
mindrenödvändig.gånger bli Ettkanmångaanledningdennaav

skäl förtillräckligtprincip inte utgöra attdröjsmål ibör ettanses
brottmål förförverkandefrågoma sig.för Iochhandlägga varansvars-

ris-dockmål häktade, kan ävengäller,tidsfristerkortavilka mott.ex.
försärskilt skälfördröjningmindre utgöra separatförken ett enen

fråga någon berövadkomma igivetvis inte ärhandläggning; det bör att
till utredningenfordras med hänsynvadtidfriheten längre än avsom

ansvarsfrågan.
få fö-förverkande skallutvidgattalanförutsättning förEn att omen

föregående, medgerframgått domstoleni det attär, attseparat somras
fråga i sambandställning till denna redanså får skallske. Domstolen ta

meningenstycket andraansvarsfrågan anhängiggörs. I andramed att
föra talan haråklagaren, han villföljaktligen attseparat,att omanges

åtal väckssamband meditillframställning därom rätten attgöra senast
sålunda föreskrivna 0rd-förverkandegrundande brottet. Denför det

aktu-frågan utvidgat förverkandetillbidraavseddningen är attatt om
då någon misstänks för brott kantidigt stadiumaliseras ettett som

ocksåsådant förverkande. Tanken dengrund förläggas till är att om-
måste hand-redovisa skälen föråklagarenständigheten, separatatt en

åtal väcks,förverkandefrågan i sambandredan medläggning attav
fråganansvarsfrågan utvid-handläggning ochskall medföra att omav

så långt möjligt sker i sammanhang.förverkande ettgat
åklagaren får hu-snabbt beskedangelägetnaturligtvisDet är att om

handläggningåberopade skälen förruvida de honom separat avenav
sista mening har där-förverkandefrågan eller I andra stycketsgodtas

då fram-innebär domstolen,bestämmelseför intagits att ensomen
åklagaren,frånhandläggning inkommit harställning attseparatom

såförverkandefrågans fortsatta handläggningmeddela beslut snartom
några svå-normalfallet torde det inte bereda domstolenske. Idet kan

sådanomgående ställning framställning.till Domsto-righeter att ta en
rättegången enligtbeslut under och kanlens avgörande utgör ett

måletmedförbeslutetkap. § överklagas49 7 att attpartav som anser
försenas i onödan.

framgått utvidgat förverkandedock huvudregeln talanSom är att om
åtalet förverkandegrundande brottet.i med för detskall föras samband

måste förver-emellertid räkna med det ibland,Givetvis närattman
åtalet,i seder-kandefrågan tagits till behandling samband medhar upp

förenadvisa sig handläggningkommer ärattatt en gemensammera
under handläggningen frarnkommanackdelar. kanmed Det t.ex. upp-

komplettera den särskilda ekonomiskagifter det nödvändigtgör attsom
fortsatt handläggning skulleundersökningen, vilket vid en gemensam

målet i övrigt fördröjdes. tredjekunna leda till avgörandet Iatt av
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1
imöjlighet sedan talanbakgrund häravstycket har rätten getts att,mot

åta-behandling i sambandtagits till medutvidgat förverkande uppom
mål,handläggas särskiltförverkandetalan skallförordnalet, att som om

handläggning medföra väsentliga olägen-skullefortsatt gemensamen
heter.

Är anhållen, ålagd fårhäktad eller reseförbud,den tilltalade även en
fördröjning slag innebära väsentlig olä-mindre nämntav nyss anses en

regleringen i fjärdejämför den föreslagna 45 kap. 14 § stycketgenhet
tredje stycket. Ett förordnande handlägg-och 51 kap. 15 § separatom

ning emellertid kunna meddelas i andra situationer,bör även t.ex. om
åtalsfrågansfortsatt handläggning skulle leda till atten gemensam av-

påbörjadgörande fördröjdes eller huvudförhandlingavsevärt att en
måste skjutas upp.

2§

förfarandetAngående vid talan §1 gäller,i inte annatsom avses om
föreskrivs, reglerna denna balk allmänt åtal för brott för vilket deti om
finns anledning döma fängelsetill månader.i änatt mer sex

Särskilda bestämmelser utredningen och förfarandet sådanaiom
mål finns 23 26 28, 45, 51 och 58 kap. Bestämmelserna ochi 24ia, -

kap.,25 kap. §§, kap.27 18 25 28 § och kap. §12 36 fjärde stycket5-
skall tillämpas vid förverkandetalan.inte

I paragrafen ytterligare föreskrifter förfarandet vid talanges om en om
utvidgat förverkande. förstaEnligt stycket frågagäller i förfarandetom

åtalRB:s regler förallmänt brott för vilket det finns anledning attom
döma till fängelse månader,i såvida inte föreskri-än ärannatmer sex
vet.

Hänvisningen till balkens sådanaregler brottmål innebär sär-attom
mål angåenderegler för brott för vilka inte föreskrivet svårare straffär

fängelse i månader inte skall tillämpas i målän utvidgat förver-sex om
kande. Detsamma sådanagäller regler förutsätter påföljden be-attsom

till fängelse eller fängelse istäms högst månader.änannat sex
Bestämmelsen tillämpliga brottmålsregler innebär bl.a. tings-attom

domför med lagfaren domarerätt är och nämndemän. Fårtreen en av
nämndemännen förhinder sedan huvudförhandlingen påbörjats, dockär

Äventvådomför med närrmdemänrätten 1 kap. 3 b §. i hovrätten
skall nämndernän medverka vid avgörandet 2 kap. 4 § andra stycket.

Allmänna brottmålsregler ocksågäller frågai vilken tingsrättom
skall talan utvidgat förverkande. sådanEn talan kantasom upp en om

följaktligen anhängiggöras vid i den där förverkande-rätten detort
grundande brottet förövades 19 kap. 1 § första stycket. Talan ut-om
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talandomstol där denockså vid denväckasförverkande kanvidgat som
domstolen i deneller vidtvistemål i allmänheti ortskall svaraavser
domstolen med hän-uppehåller förutsattsig,varaktigtdär han attmera

finneromständigheterandrakostnader ochutredningentill samtsyn
förver-talan utvidgatstycket. Förstredje§lämpligt 19 kap. 1det om

fåi kap.andra bestämmelser 19åtalet kanmed ävenkande gemensamt
eller 6forumfrågan, 19 kap. 3betydelse för t.ex.

Även frikännande dom vidtillkap. 9 §bestämmelsen i 20 rättom
utvidgat förverkande.vid talanåtal tillämpligblirnedläggande omav

tillräckligasådan talan den grundenåterkallaråklagarenOm atten
talaninte föreligger, har denförverkandeför utvidgatskäl avsersom

förverkandeyrkandet.ogillardomstolenalltså begärarätt attatt
ocksåförsvar skallmisstänkte och hansdeni 21 kap.Reglerna om

bedöm-Enligt utredningensmål utvidgat förverkande.tillämpas i om
förordna of-finnas särskilda skälrelativt oftadetning kommer att att

sådana mål. utvidgat förverkande i detKanifentlig försvarare ett en-
tillingripande, med hänsynförutses bli mycketfalletskilda attt.ex.

behovvärde har tagits i förvar, tordebetydandeegendom till ettett av
måletföreligga.normalt Detsamma gälleroffentlig försvarare närsett

sakförhållanden be-svåröverskådliga kompliceradeeller rymmeravser
uppfattning,visfrågor. fallen täcks, enligt utredningenshär avseddaDe

målet i styck-till vad rör" 21 kap. 3 § andrauttrycket "med hänsyn aav
et

fråga i samband med domstolens avgörandeomröstningI av enom
skall reglerna i 29 tillämpas. Om-fråga utvidgat förverkande kap.om

fristående frånfråga utvidgat förverkande skallröstningen i skeen om
fråga för samti-omröstning i brott prövasansvaren annan om somen

digt.
fråga utvidgat förverkande skerRättens avgörande om genomav en

i 30 kap. 6 § första första meningendom 30 kap. §. Regeln stycket1
i förenklad form inte tillämplig.utfärdande dom ärom av

frågan rättskraft dom avseende talanNär det gäller om av en en om
måste förverkandeinstitutsutvidgat förverkande detta särdrag beaktas.

början bestämmelsen i 30 kap. 9 § första stycket in-Klart tillär atten
utvidgatnebär dom, varigenom talan förverkande prövats,att en omen

sådant förverkande påhinder talan grundutgör mot att omen av sam-
instans.ibrott prövas nytt sammama

föregåendeframhållits iSom redan det det utvidgade förverkan-tar
emellertid typiskt sikte utbytedet brottslighet detänsett av annan

förverkandegrundande brottet. Utmärkande för detta institut vidareär
åklagaren förmår fråndet för förverkande inte fordras preciseraattatt

åklagarenvilket konkret härrör. Det här tillräckligtbrott utbytet är att
från någotsannolikt tillhörig lagöverträdarenegendom härrörgör att
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brottslig verksamhet eller dess värde vinningslags att motsvararannars
sådan verksamhet.av

frågananförda aktualiserar dom avseende talanDet om en ennu om
utvidgat vissa förutsättningarförverkande under skall hind-även anses

förverkandetalan utvidgat grund förverkan-att ett nyttra en om av
till prövning, nämligen måndegrundande brott i den talanupptas tar

sikte brottslig verksamhet i ligger företiden tidigareden do-som
frågeställningMotsvarande blir aktuell det gäller förver-närmen. en

åtaletkandetalan avseende styrkt utbyte förs i samband med för ettsom
förövatsbrott före det den tidigare domen utvidgat förver-attsom om

kande meddelades.
Enligt utredningens mening bör den tidigare domens rättskraft om-

fatta fall, stårdessa det inte klart den talan brotts-attom senare avser
föremållighet inte förvarit bedömning i målet.det tidigare Omsom
någon,det visar sig har varit föremål för talant.ex. att ut-som en om

vidgat förverkande, innan dom meddelades avseende denna talan, hade
förövat frånnarkotikabrott och utbytet detta brott hade gömtsett att

på sådantundan det inte kan ha inverkat den tidigaresättett att
fråganprövningen utvidgat förverkande, så bör den tidigare do-av om

rättskraft fråganinte hindra förverkande utbytetatt tasmens om av upp
åtalettill prövning i samband med för narkotikabrottet.

ocksåsammanhangetI bör uppmärksammas det fråganfallet att om
utvidgat förverkande aktualiseras någonbeträffande tidigare harsom
dömts för brott givit visst utbyte. Den tidigare brottmålsdomenssom

fråganrättskraft omfattar här förverkande utbytet. Haräven om av av
någon anledning förverkande utbytet inte skett i det tidigare målet,av
kan det följaktligen inte heller ske inom för utvidgat förver-ettramen
kande. ifrågavarandeDet måste såledesvärdet sådant fåi fall avräk-ett

vid bestämmande underlaget för utvidgat förver-ett ettnas senare av
kande. förutsätter givetvisDetta någotdet möjligt be-sätt äratt att

det förstnämnda beloppets storlek. Förstämma vad blir översom s.a.s.
gäller den sannolikhetsregeln.nya

Av 45 kap. 1 § följer talan utvidgat förverkande väcksatt om genom
ansökan stämning. särskildEn bestämmelse vad ansökanom om en om

sådantstämning i mål innehållaskall har tagits in i kap.45 4ett a
Har den vilken talan utvidgat förverkande riktas uteblivitmot omen

från huvudförhandlingen eller infunnit sig dåombud han har fö-genom
relagts infinna sig personligen, får förverkandefrågan dettaatt trots av-

saken kan utredas tillfredsställandegöras, och 46de i kap. 15§om
andra stycket 2 angivnaeller 3 förutsättningarna för handen, dvs.är om
vederbörande, sedan stämning delgetts honom, har avvikit hållereller
sig sådantundan han inte kan hämtas till huvudförhandlingensätt att
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störning och hansallvarlig psykisk närvarohan lidereller avom
nödvändig.integrund därav är

itingsrättens domöverklagandePrövningstillstånd inte vidkrävs av
fårkap. 13 §. Hovrättenförverkande 49 avgöramål utvidgat ettom

iförutsättningarhuvudförhandling under demålsådant angesutan som
åklagaren endastöverklagatdvs.lförsta stycket§51 kap. 13 om-

ändringsyrkandetochöverklagatfömiån, dennetill motpartens om
ändringsyrkandetuppenbartdet äråklagaren ellergodtas är attomav

ogrundat.
26 45,det i 23 28,intagits erinranstycketandra harI att a,en om -

förfa-utredningen ochbestämmelsersärskildakap. finns51 och 58 om
gäller användningenförverkande. När detmål utvidgatirandet avom

förverkande har häkt-talan utvidgatsamband medtvångsmedel i om
hemlighemlig teleavlyssning,reseförbud,anhållande, gripande,ning,

undantagits. Vidare harkroppsbesiktning särskiltteleövervakning samt
skall till-i 36 kap. 5 § fjärde stycketregelnföreskrivits inte helleratt

mål utvidgat förverkande.ilämpas om
möjlig-i vissa fall begränsarfinns bestämmelser36 5 §I kap. som

frågor stycke före-till vittne. I paragrafens andraställaheterna ettatt
ad-vissa angivna yrkeskategoriertillhörande därskrivs att personer -

barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer,tandläkare,vokater, läkare,
farniljerådgivare deras bi-enligt socialtjänstlagen ochpsykoterapeuter,

med anknytning till statistisk verksamhetvissaträden samt personer -
något anförtrotts dem i deras yrkesutöv-får vittnenhöras som om som

såvitt sisterfarit gäller deni samband därmed eller,ning eller desom
kap. 4 §uppgifter omfattas sekretess enligt 9nämnda kategorin, som av

medgivet i tillendast det lag eller den,sekretesslagen, är varsom om
förmån gäller, samtycker till det. En-tystnadsplikten eller sekretessen

får rättegångsombud, för-biträden ellerligt 36 5 tredje stycketkap. §
vittnen vad anförtrotts dem för uppdragetshöras om somsvarare som

paragrafensfullgörande endast medger det. Regleringen ipartenom
försvarare hinder defjärde stycke innebär bl.a. änatt utanannan av

bestämmelserna i och tredje stycket skyldigangivna andra är attnyss
på frågor målalla i brott för vilka inte föreskrivitärsvara som avser

två årlindrigare straff fängelse i eller brott enligt eller 6 kap.4än
någon år.begåttsBrB, inte fyllt 18motsom som

paragrafsGenom bestämmelsen i förevarande andra stycke klargörs
frågeförbudet iden inskränkning i 36 kap. 5§ fjärdegörsatt som

målinte utvidgat förverkande. innebärstycket Regleringenavser om
också motsvarande begränsningar i editionsplikten i möj-och domstols

tillhandahållaslighet förordna allmän handling skall seatt attom
38 kap. respektive2 8 §.
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3§

avseendeväckas från det domenenligt § skall två årTalan 1 inom att
talan grundas laga kraft.brott vilketdet på vann

åklagareninnehåller föreskrifter tid inom vilkenParagrafen den harom
utvidgat förverkande. Utgångspunkten förtalananhängiggöraatt en om

då avseende det förverkandegmndande brottetfristen den dag domenär
förlängas. förlaga kraft. Fristen kan inte Skälen uppställaatt envann

redovisats avsnitt 6.6frist för talans väckande har under i den allmänna

Imotiveringen.

kap. Om ekonomisk undersökning23 särskilda

§1

särskild ekonomisk undersökning får inledasEn kanså någonsnart
för kanmisstänkas brott grund för förverkande enligt 3 6utgöraett som

kap. § brottsbalken, § lagen1 11 1960:418 strof föra om varu-
smuggling, § narkotikastraflagen6 1968364 eller § skatte-18a
brottslagen 1 971 69: .

paragrafen förI förutsättningarna inledande särskild ekono- ianges av
misk sådanundersökning. undersökning får såEn inledas någonsnart i
kan misstänkas för kanbrott förgrund utvidgat förver-utgöraett som

lkande, dvs. oredlighet borgenärer, bokföringsbrott,mot grovtgrov grov
ivarusmuggling, skattebrott, narkotikabrott eller brottsbalks-grovt ett

förutsätterbrott förmögenhetsöverföring och för vilket föreskri-ärsom
fängelse i år eller åklagarenDet ankommer i detvet attsex mer. en-

skilda fallet särskild ekonomisk undersökning skall inledaspröva om
Någon3 §. sådanse absolut plikt inleda undersökning nå-näratt en

misstänkt för brott liggakan tillär grund för utvidgat för-ettgon som
verkande föreligger alltså inte. Anledningen härtill främst för-är att
hållandena kan variera sådanakraftigt mellan olika fall och det,att ex-
empelvis vid misstanke vissa narkotikabrott, många gånger tordeom

möjligt några kontroller konstateranärmare den miss-att utan attvara
tänktes ekonomiska förhållanden inte sådana det finns förutsätt-är att
ningar för utvidgat förverkande. ordningEn innebärandeett sär-att en
skild ekonomisk måsteundersökning inledas i sådana fall skulleäven
medföra onödig belastning åklagare.polis och Självfallet detären
emellertid angeläget särskild ekonomisk undersökning kommeratt en

ståndtill i samtliga fall där omständigheterna sådana det kan fin-är att
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förförutsättningarundersöka huruvidaanledning ut-närmareattnas
handen.förförverkandevidgat är

måstefåundersökning skall inledasekonomisksärskildFör att en
skillnad iså måtto ingenföreliggerbrott. Ikonkretmisstanken ettavse

förundersök-beträffande inledandegällerförhållande vadtill avsom
frågadet skallredanHärtill kommer, nämnts,ning. ettatt vara omsom

iligger vidareutvidgat förverkande. Detgrund förkanbrott utgörasom
fråga särskild eko-i inledainte kan kommadetsakens attnatur att en

någonbrottsmisstankarna kan riktasinteundersökning,nomisk motom
detdetta till uttryckparagrafen kommerbestämd I attgenomperson.

får "så någon misstän-inledas kansådan undersökning snartattanges
fårUttrycket "kan misstänkas"angivet slag.för brottkas" an-av nyss

bevisningen den misstänkte mycketfall därinnefatta äräven motses
RättegångenEkelöf, 6:e uppl 105f.Olof V,jämför Per s.svag

2§

ekonomiska förutsättning-särskilda undersökningen skallUnder den
§kap. §för förverkande enligt 36 eller brottsbalken, 111 5a aarna

strajf för varusmuggling, § narkotikastrafla-lagen 1960:418 6om a
§ skattebrottslagen utredaseller 18 1971:690968:64 samtgen

före-vid huvudförhandlingen kanmålet beredas, bevisningenså att
sammanhang.bringas i ett

den särskilda ekonomiska undersökning-paragrafen syftet medI anges
fråganförsta skapa underlag för beslut i hu-I hand gäller det att etten.

utvidgat förverkanderuvida yrkande skall framställas ellerett om
Frågan, misstänkte har gjort sig skyldigden till brott ärettom som

beskaffenheten krävs för förverkandeden enligt bestäm-att ettav som
fråga,melserna utvidgat förverkande skall kunna komma i utredsom

förvanligt inom förundersökning. Förundersökningensätt ramen en
torde regelmässigt bedrivas parallellt med den särskildakunna ekono-

ocksåmiska undersökningen kan redan avslutad dennanärmen vara
alltsåinleds. särskilda ekonomiska undersökningenDen skall sikteta

på för utvidgatförutsättningarna i övrigt förverkande. in-Det sagdaett
nebär bestämt det under den särskilda ekonomiska under-nämnare att
sökningen gäller det med hänsyn till misstänktes ellerutrönaatt om

omständigheterdömdes ekonomiska och personliga sannolikt hanär att
från såhar egendom brott och, skulle befinnas fal-härrörsom om vara

förverkas. måste alltsålet, hur belopp kan Till börjanstort som en en
kartläggning vederbörandes ekonomi genomföras. Som närmare ut-av
vecklats i kommentaren till 36 kap. §1 BrB kan emellertid and-ävena

omständigheterekonomiska viss betydelse iän rentra vara av sam-
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Även klarläg-skalldetta slagomständigheterrelevantamanhanget. av
undersökning-ekonomiskasärskildaunder denoch dokumenterasgas

en.
ocksåskallundersökningenekonomiskasärskilda utre-denUnder
närståendenågonförverkande hosförföreliggerförutsättningardas om

5 § BrB.36 kap.enligtlagöverträdarentill a
ekonomiskasärskildaunder denutredningenvidareAvsikten är att

vidsådant bevisningenskick,iskall bringasundersökningen att en
sammanhang. Lik-fram iläggashuvudförhandling kankommande ett
ekonomisk under-vid särskilddetförundersökningvid är enensom

dom-för koncentreratförutsättningar skapasangelägetsökning ettatt
stolsförfarande.

3§

fattasekonomisk undersökning skallsärskildinledaBeslut att aven
åklagaren.

Vidåklagaren.ekonomisk undersökning skall ledassärskildEn av
får åklagaren biträde polis-verkställande anlitaundersökningens av

Åklagaren vidtafår också uppdra polismanmyndigheten. åt vissatt en
detsärskilda ekonomiska undersökningen,åtgärd hör till den omsom

åtgärdens beskajfenhet.tilllämpligt med hänsynär

fråga in-i förundersökning förutsätterlikhet gällerI med vad omsom
formligt beslut.ekonomisk undersökningledandet särskild ettav en

såvälstycket. åklagarenframgår första Medan polis-Detta som enav
förundersökninginleda kan beslutmyndighet behörigär attatt en om

åklagaren.undersökning fattasinleda särskild ekonomisk endast aven
avsnitti motiveringen underSkälen härför har redovisats den allmänna

6.5.
frågan utvidgat förverkan-det helt övervägande antalet fall därI om

åklagaren från början förundersök-de aktualiseras torde redan vara
sådant för-viss brottslighet grund förningsledare. Vid kan utgörasom

allvarlig beskaffenhet,verkande, narkotikabrott inte alltför ärt.ex. av
förundersökningsledare, idäremot polismyndigheten regelmässigt vart

någonfall intill misstänkas för och oftadess skäligen kan brottetatt
förhållandet,därefter. fatta beslut inledandeDetäven rättenatt att om

åklagarensärskild ekonomisk undersökning tillkommer ensam,av
frågan sådanpåställer krav rutiner leder till inledandeattsom om av

fallen åklagarensundersökning i de nämnda kommer under bedöm-nu
såning finns fördet underlag beslut därom. Eftersom det försnart ett

inledande särskild ekonomisk någonundersökning endast fordras attav
kan misstänkas förver-för brott kan grund för utvidgatutgöraett som



Författningskommentar 237SOU 1999: 147

sådan under-för beslutaförutsättningarfinnaskan detkande, att om
vederbörandesådannått styrkabevisningeninnanredansökning atten

ihuvudregelnåklagaren enligtochför brottetmisstänkasskäligen kan
förundersökning-ledningenharförsta stycket3 § överta23 kap. att av

en.
förundersökningskungörelsenstycketförstai §Bestämmelsen 2

då förundersökningenundersökningsledaren,vilkenenligt1947:948,
åklagaren underrättadhållaåklagaren, skallnågonleds än omannanav

mån till brot-behövs med hänsyngång, i den detförundersökningens
undersök-det ankommerfår innebärabeskaffenhet, atttets anses

åklagarenuppmärksammadiskuterade falli härningsledaren att om-
inledaanledningdet kan finnasför sär-talarständigheter attatt ensom

undersökning.ekonomiskskild
åklaga-förhållandet polis ochmellanreglerstycket finnsandraI om

undersökning. I förstasärskild ekonomiskverkställandetunder enavre
åklagaren; denne harundersökningen skall ledasmeningen att avanges

undersökningen tillledningenöverlämnaalltså möjlighetingen att av
polismyndigheten.

förundersök-undvikas ledningendetpraktiska skäl börAv att av
undersökningenekonomiskasärskildaledningen denningen och ut-av

åklagaren inledabeslutarbefattningshavare. Omolika attövas enav
för-redan lederundersökning i fall där han inteekonomisksärskild ett

ledningensamtidigtföljaktligenhanundersökningen, bör överta av
denna.

framgår åklagaren, motsvarandevidare sättstycketandraAv att
särskild eko-verkställandetförundersökning, vidunder av ensom en

ellerbiträde polismyndighetenfår anlitaundersökningnomisk upp-av
åtgärd undersökningen,viss hör tillpolisman företadra att somenen

föreslåråtgärdens Vibeskaffenhet.tilllämpligt med hänsyndet ärom
undersökningenekonomiskasärskildaåklagaren den ävenunderatt

häromEn bestämmelseskattemyndigheten.få anlita biträdeskall av
skattemyndigheters1997:1024i lagenförlaget inenligtskall tas om

§.brottsutredningar 2medverkan i a

4§

föroffentligstycket försvarare§ tredje 3kap.Skall enligt 21 3 utsesa
detekonomisk åliggersärskild undersökning,föremål förden ärsom

det hosanmälanåklagaren rätten.göraatt om

utred-§ kommer det, enligttill 22 kap. 2anförts i kommentarenSom a
förordnasärskilda skälrelativt ofta finnasbedörrming,ningens attatt

offentlig för-förverkande. Skallmål utvidgatioffentlig försvarare om
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åligger detundersökningen enligtför denförordnas som avser,svarare
frånåklagaren framställning denparagrafförevarande även utanatt,

sida, anmälan härom hosundersöktes rätten.göra
sådant of-förordnande i fall därligger i sakensDet natur att ett en

förundersökningenfentlig redan förordnats under regelmäs-försvarare
meddelas denne.sigt bör

5§

användande tvångsmedel under särskildOm ekonomisk under-av en
sökning finns bestämmelser 26 kap.28i -

framgårdenna paragraf möjligheterna tvångsmedelAv användaatt att
under särskild ekonomisk undersökning regleras bestämmelsernaen av
i 26 28 kap.-

6§

skäligen förNär någon misstänks brott kan förgrund för-utgörasom
verkande enligt kap. § brottsbalken,36 1 11 § lagen 1960:418a om
straff för varusmuggling, § narkotikastraflagen6 196864 ellera

§ skattebrottslagen18 .69 och1971 särskild ekonomisk undersök-en
har inletts, skall den misstänkte, då han hörs,ning underrättas om un-

dersökningen.
detNär under särskild ekonomisk undersökning skäligen kanen
förutsättningar förverkandeför enligt 36 kap. § brottsbal-5antas att a

ken föreligger, skall förverkandetden kan komma under-attsom avse
härom då han hörs.rättas

En särskild ekonomisk fårundersökning enligt § inledas så nå-1 snart
kan misstänkas för brott kan ligga till grund för utvidgatettgon som

förverkande. Detta innebär sådan undersökning får inledas redanatt en
innan bevisningen den misstänkte nått sådan styrka hanmot äratten
skäligen misstänkt för sådant brott. bevisningen nåttNär sådanett en
styrka han skäligen misstänkt, skall han,är enligt vad före-att som

förstaskrivs i stycket, underrättas särskild ekonomisk under-attom en
pågår.sökning Bestämmelsen syftar till den föremål föräratt ge som

särskild ekonomisk undersökning motsvarande möjligheter tillen att ta
sina intressen under denna undersökning den misstänktevara som er-

håller vad gäller förundersökning för brott i och meden attom ansvar
han underrättas misstanken enligt 23 kap. 18 Bedrivs förunder-om
sökningen avseende det brott kan grund för utvidgat förver-utgörasom
kande och den särskilda ekonomiska undersökningen parallellt redan
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nämnda lag-enligt detunderrättelsekommerskede,från tidigt nyssett
samtidigt.paragraf skeförevarandeenligtunderrättelse attochrummet
detefterförstundersökningenekonomiska attsärskilda ve-Inleds den

skall18kap.enligt 23brottsrnisstankenunderrättatsderbörande om
sambandiredanskeparagraf däremotförevarandeenligtunderrättelse

i denundersökning;ekonomisksärskildinledamed beslutet att enom
för brottmisstänktskäligenfråga redani ettsituationen är personen

förverkande.utvidgatförgrundkan utgörasom
underrättelseskyldighet närbestämmelsestycket finnsandraI omen

framkommerundersökningenekonomisksärskildaunder dendet om-
hosförverkandeutvidgatfråganaktualiserarständigheter ett enomsom

bestämmelsedenna ärInnebördenlagöverträdaren.närstående till av
skäligenså långt detkommitundersökningennärstående, attden näratt

36enligtförverkandeför utvidgatförutsättningarnakan ettattantas
undersök-ihan hörshäromskall underrättas närföreligger,5 §kap. a

ningen.
undersökning-ekonomiskaden särskildaunderdetföljer7 §Av att

förundersökningfrågaimotsvarande reglergälleri övrigt omsomen
undersökningeninflytandeoch deti översåvitt den insyn somavser

föremål för denna.dentillkommer ärsom

7§

tillämpligaskallekonomiska undersökningen isärskildaAngående den
9kap.förundersökning 23föreskrivs igälla vaddelar omsom

och and--fjärdestycket andra§§, § första meningarnaoch 181 715-
fjärdeoch§ första, andraoch §§, 2120tredje styckena, 19ochra

styckena 23samt

beträffande denmotiveringen bör sär-i den allmännakonstateratsSom
reglerlånga stycken gällaundersökningen iekonomiskaskilda samma

de lag-förevarande paragrafförundersökning. Ibeträffande angessom
tillämpning beträffande denmotsvarandeskalli 23 kap. ägasomrum

undersökningen.ekonomiskasärskilda
objektivitet skall iakttasföreskrivsstycket4§ förstaI 23 kap. att

möjligt,undersökningen,Vidareförundersökning.under att omanges
någon fårså intediskretion ochiakttagandebedrivas medskall attav

paragrafens andra styckeolägenhet. Enligtkostnad ellervidkännas
andraså skyndsamt möjligt. Ibedrivasförundersökningenskall som

ned,förundersökningen skall läggasockså regelfinnsstycket attomen
fullfölja den.anledningfinnsinte längredet attom

givetvis gällaobjektivitetskravet börangivna ävenkap. 4 §Det i 23
omständig-undersökningen. Relevantaekonomiskasärskildaför den
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bevis säkrassålunda dokumenteras ochskallheter omstän-oavsett om
förtill för- eller nackdel den undersök-bevisetdigheten eller är som

ningen avser.
det under undersökning, syftarligger i sakensDet natur att en som

tillgångarhuruvida det sannolikt visstill klarlägga äratt en persons
utredningsåtgärderfrån måste kan innebärabrott, vidtashärrör attsom

Så långtför misstanke brott. möjligtvederbörande börutsätts om
under särskildaemellertid diskretion iakttas den ekonomiska undersök-

någonningen. vidare angeläget intresset inteDet i onödanär att attav
drabbas kostnader eller olägenheter beaktas under den särskil-ävenav
da ekonomiska undersökningen, vid bestämmande tid och platst.ex. av
för förhör.

Frågan visserligenutvidgat förverkande kan ihandläggasom en se-
rättegång, vilket innebär bl.a. vid genomförandetparat att man av en

särskild undersökning inteekonomisk behöver sådanahänsyn tillta
särskilda i situationertidsfrister vissa gäller för åtal,väckandesom av

då den misstänkte häktad. Effektivitetshänsyn talar emellertidärt.ex.
allmänt för särskild ekonomisk undersökning skall genomfö-sett att en

onödig tidsutdräkt.utanras
En särskild ekonomisk undersökningen skall i likhet med förun-en

dersökning läggas intened, det längre finns skäl fullfölja den.attom
regel blirDenna tillämplig bl.a. förundersökningen avseende detnär

förverkandegrundande brottet läggs ned, det inte längre finnsnär an-
ledning brott kan grund för utvidgat förver-utgöraatt anta att ett som
kande begåtts,har den undersökningen intenär läng-person som avser

misstänkt för brottet eller resultatet vidtagnaär undersökning-närre av
så tillgångarnatalar starkt för förvärvats lagligt det inteatt sättar att

framstår meningsfullt driva undersökningen vidare.attsom
Undantagsvis finnaskan det skäl lägga ned särskild ekono-att en

misk undersökning i fall där det inte kan uteslutasäven ytterligareatt
utredningsåtgärder skulle kunna leda till det framstod sannoliktatt som

viss frånegendom härrör dåbrott, de erforderliga utredningsåt-att t.ex.
gärdema skulle sådanakräva kostnader de inte står i rimligt förhål-att
lande till värdet fråga.egendomen iav

Att särskild ekonomisk undersökning har lagts ned ingetutgören
hinder återundersökningen Frågan åter-mot att tas ettsenare upp. om
upptagande kan aktualiseras exempelvis omständigheter,när nya som
talar för frånegendom härrör brott, har framkommit eller ti-att när en
digare nedlagd förundersökning beträffande brott kan utgöraett som

förgrund utvidgat förverkande påtas nytt.upp
I 23 kap. 6 finns§ allmän åklagarensregel låtarätt atten om an-

förhörställa med dem kan ha kännedom förhållandenantassom om av
betydelse för bedömningen förverkandefrågan. 23 kap. och7 8av
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kvar-skyldighetrespektiveförhör atttillhämtningreglerinnehåller om
förhör,förstanna m.m.

förhörvidförfarandetförreglerytterligare§§10 1223 kap.l ges- sådantvidfårvilka närvara§10Iförundersökningen.under somanges
mednärvarandeden ärmöjlighetervilkafrågan,medan somförhör,

Vidarei 11reglerashörde,frågor till denställahar§10stöd attav
otillbörligavissaförbudbestämmelser motmeddelats12§ihar om

förhör.sådantvidförfaringssätt
förundersökningenunderredan-vittnesförhörhållaMöjligheten att

inhäm-bestämmelser§ finns1423 kap.13 Ikap.i 23 omregleras
hosmöjligheten rättenochsakkunnig attfrånyttrandetande omenav

föremålellerföretesskallbevisskriftligtföreläggandebegära attom
förordnarpåkalla rätten attliksombesiktning, atttillhandahållas för att

tillhan-skallbevis,betydelsehakanhandling,allmän antas somsom
undersökningen.dahållas vid

förunder-underredanmöjlighet öppnats§ har att1523 kap.I en
vid denomedelbartanvändasavseddbevisningsökningen attta upp

föreligger17 §enligt 23 kap.Ochhuvudförhandlingen.kommande en
undersöknings-mån behovipolismyndighetenförskyldighet att av

förundersökning-åtgärd underellerförhörtill handa närledaren annan
tjänstgöringsområde.dennespåerfordras ort utomen

tillämp-motsvarandealltsåskalllagrum ägaangivnaSamtliga nu
undersökning.ekonomisksärskildvidning

föremål fördenbestämmelse ärmeddelats6 § har attI somomen
underrättasskede skallvisstundersökning iekonomisksärskild etten

pågår. Bestämmelsen närmastutgörundersökningsådan enatt enom
meningen.förstastycket18 § förstakap.i 23regelntillmotsvarighet

nå-måste utformasunderrättelseskyldighetenförförutsättningarnaDå
harundersökning,ekonomisksärskildfrågaannorlunda ärnärgot om

bestämmelsenhänvisa tillmöjligt endastvaritemellertid intehärdet att
frågaigäller18 §enligt 23 kap.övrigtiregler18kap. Dei 23 som

lik-förundersökningeninflytandei ochinsyn övermisstänktesdenom
särskiltåtalsbeslutet anordnaföremöjlighetåklagarens ettattsom om

skall där-försvarareoch hansmisstänktedenmedSammanträffande
under-ekonomisksärskildvidmotsvarandetillämpas sätt enemot

sökning.
dentillkommermöjligheterregler de§ finns23 kap. 19I somom

frågan utred-domstolsprövningståndfå tillmisstänkte omatt aven
Även till-motsvarandeskallreglerdessakomplettering. äganingens

gäller be-undersökning. Detsammaekonomisksärskildlämpning vid
medskall avslutasförundersökningen20 §i 23 kap.stämmelsen attom

åtalsfrågan.iforrnligt beslutett
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Ett beslut inte väcka talan utvidgat förverkandeatt hindrar inteom
1den särskilda ekonomiska undersökningen återupptasatt ochsenare att g

sådan talan väcks, omständigheter lbetydelse för fråganst.ex. om nya av
bedömning framkommer.

Någon bestämmelse talan utvidgat förverkandeatt skallom om
väckas inom viss tid efter det beslut därom fattats, har inteatt ansetts
nödvändig. På motsvarande i frågasätt väckande åtal får detsom om av

åklagarensligga i allmänna tjänsteplikt väcka talan utvid-anses att om
förverkande så omständigheternagat medger det.snart
Också reglerna förundersökningsprotokoll i 23 kap. 21 § första,om

andra och fjärde styckena skall i tillämpliga delar gälla vid särskild
ekonomisk undersökning. Liksom förundersökningsprotokollet bildar
underlag för åtalsfrågans bedömning och för anordnandet huvudför-av
handlingen vid protokolleträtten, är denöver särskilda ekonomiska
undersökningen underlag för åklagarensutgöraavsett att bedömning av gfrågan talan utvidgat åförverkande skall anställas och förom om rättens
anordnande huvudförhandlingen i de fall där sådan talan väcks.av

yAv betydelse för utredningen typisktär uppgifter vil-sett som avser
ka tillgångar den undersökte äger, och hurnär dessa anskaffats samt
vilket värde de kan beräknas ha. Detsamma gäller uppgifter denom

,undersöktes inkomstförhållanden och ekonomiska Åomständigheter i öv-
rigt vid tiden för anskaffandet tillgångarna i fråga, liksom vilkaav
överlåtelser till närstående fysiska och juridiska skett.personer som
Som berörts i kommentaren till bl.a. 36 kap. 1 § BrB kan andraävena

ekonomiskaän omständigheterrent viss betydelse för bedöm-vara av
Ävenningen förverkandefrågan. vad framkommit i frågaav som om

omständigheter detta slag skall givetvis protokollföras.av
Slutligen skall bestämmelsenäven i 23 kap. 23 § kompletteringom
förundersökning åtalsedan väcktsav äga motsvarande tillämpning vid

särskild ekonomisk undersökning. När sådan komplettering blir aktuell
skall alltså reglerna i förevarande kapitel gälla i tillämpliga delar. Lik-

vid komplettering förundersökning börsom denen förver-av en som
kandetalan riktar sig och hans försvararemot tillfälle delatt tages av
den utredningen innan den till rätten.nya ges

8§

Närmare föreskrifter åklagarens verksamhet under särskild eko-om en
nomisk undersökning, underrättelse enligt 18 § första stycket fjärdeom
meningen protokoll vid särskildsamt ekonomisk undersökningom en
meddelas regeringen.av
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meddela närmareavseendenvissairegeringen rätt attParagrafen ger
Föreskrif-undersökningen.ekonomiskasärskildadenföreskrifter om

undersökning.ekonomisksärskildförordningenifråga finnsi omterna

26 kap.

§1

befaras,skäligendetkanÄr och attför brottmisstänktskäligennågon
elleregendomundanskaffaelleravvika att an-han att genomgenom

egendom,förverkadvärdetbetala böter,sigundandragernorledes att av
skadestånd el-ellerdet allmännatillersättningellerföretagsbot annan
kommakanmålsägande, atttillersättning antagasler somannan

så myck-kvarstadfår förordnasådömas honom,grund brottet omav
utmätning.vidbli täcktkanfordringenegendomhans antasattet av

för för-grundkanÄr brottmisstänkt för utgöraskäligennågon som
1960:418§ lagenbrottsbalken, 11§kap. 1enligtverkande 31 oma

ellernarkotikastrajflagen 1968:64§6varusmuggling,förstra/j a
sådant brottförhan dömtseller har:691971skattebrottslagen§18

förfara påhan sägsbefaras sättskäligendetoch kan attatt somgenom
kommakanbetala beloppundandrar sig antasförsta stycket atti som

paragrafer-nämndadebestämmelsernaenligt iförverkatförklarasatt
ford-egendomhansmycketkvarstad på så attförordnasfår avomna,
ocksåfårförordnandeSådantvidtäcktbli utmätning.kanringen antas

kap.enligt 36förverkandekanskäligendetmeddelas, attantasom
befaraskandet skäligenochhosske någon attbrottsbalken får§5 a

beloppbetalaundandrar sigförfara på angivet atthan sättattgenom
kommakanförverkandet attantas avse.som

detåtgärdenförskälen uppvägerendastfår beslutasKvarstad om
misstänkte elleråtgärden för deninnebärövrigtintrång ieller sommen

motstående intresse.något annat

brottmål. Iiför kvarstadförutsättningarna nyttettparagrafenI anges
säkerställan-tillkvarstadbestämmelsermeddelatsharandra stycke om

bestämmelserenligt dessaKvarstad kanförverkande.utvidgatde av
utvidgatföranledakanmisstänkt för brottdenriktas ettärmot somsom
ellersådant brottförfällts tillharförverkande, den ett enansvarsom

förverkande kanvilkennärstående hoslagöverträdarensådan person
36 kap. 5ske enligt a

falletnämndaförsti detkvarstadför attförutsättning ärEn
stycket krävsförstaLiksom enligtstyrka.vissbrottsmisstanken är av

utvidgatNärmisstänkt för brottet.skäligenfrågaihär äratt personen
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närstående ifrågasätts, krävs för förordnandeförverkande hos kvar-om
sådant förverkande fårstad det skäligen kan ske hos denattantasatt

närstående. fall fordrassamtliga här avsedda dessutom, liksom enligtI
skäligen kan befarasförsta stycket, det vederbörande undandraratt att

sig avvika, undanskaffabetalning egendom elleratt annatgenom
alltså åtgärdKvarstad kan inte grundas varje vilkensätt. genom per-

i fråga ståndsig betala det belopp kan blisätter att antassonen ur som
förklarat förverkat. påBestämmelsen sikte illojala förfarandentar som

möjligheten betala. Hit hör inte baraäventyrar egendom döljsatt att
tillgångarexempelvis föranvänds inköpäven egendomutan att ut-av

sådantomlands eller eljest egendomen blir svåråtkomligsätt föratt
åtgärder.exekutiva

2§

Beslut kvarstad meddelas rätten.om av
Fråga enligt § förstakvarstad 1 fårstycket yrkandeupptagasom
undersökningsledaren, åklagaren målsäganden.eller åtalet fårEfterav

självmant frågarätten även därom.upptaga
kvarstadFråga enligt §1 andra stycket får endast påupptasom yr-

kande åklagaren.av
målsägandensI anledning anspråk skadestånd ellerav annan er-

fårsättning undersökningsledaren eller åklagaren yrka kvarstad endast
anspråket anmälts hos honom. fårRätten endast yrkande förord-om

därom.na
frågaVäcks kvarstad, såskall, det kan ske, förhandlingsnartom

därom inför sådanOmäga förhandlingrätten. gäller i tillämpligarum
Ärdelar vad i 24 kap. 17 det farasägs i dröjsmål, får rättensom

omedelbart åtgärdenbevilja gälla till dess annorlunda förordnas.att

I paragrafens nuvarande andra och tredje stycken finns bestämmelser
initiativrätten beträffande kvarstadsfrågor i brottmål. Genomom ett

tillägg i andra stycket har kvarstad till säkerställande utvidgatettav
förverkande frånundantagits tillämpningsområdet för bestämmelserna i
detta stycke. I föreskrivsstället i tredje stycket, frågaär nytt, attsom

kvarstad sådantför ändamål får endast yrkande åkla-om upptas av
sådanEn ordning naturlig, eftersom utvidgatär förverkande för-garen.
åklagaren förutsätter talan därom.att

6a§

frågaNär förverkande enligt 36 kap. 1 eller §5 brottsbalken,om a a
§11 lagen 1960:418 straff för varusmuggling, §6 narkotika-om a
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skall0971:69 inteskattebrottslagen§18eller0968:64straflagen
förordnardendåskallåtalet,med omrättenhandläggas gemensamt

talanvilkentidden inomstycket omandra utsätta§enligt 1kvarstad
skall be-tidsfristsådanfrågaväckas.skallförverkandesådant om

tillämpning.motsvarande§§och 6 äga5stämmelserna i

handläggas gemensamtregeliskallförverkandeutvidgatFrågan om
tillkvarstadMeddelasförverkandegrundande brottet.för detåtaletmed

fall be-sådantigällerförverkandet,utvidgadedetsäkerställande av
väck-åtalsförtidutsättandebeträffande6ochi 5 avstämmelserna

medgedock attkanskäl, rättensärskildaföreliggerdetOmande, m.m.
sig. Harförhandläggs ettförverkandeutvidgatfrågan varochåtalet om

förordnarmeddelats rättennärredanhandläggningbeslut separatom
före-vadenligtskallstycket, rätten,andra§ somenligt 1kvarstadom

talanvilkentid inom ut-denparagraf, utsätta omförevarandeiskrivs
5ibestämmelsernatillHänvisningenväckas.skallförverkandevidgat

förtidfrågairegler utsattmotsvarandeinnebär om6 §§ somoch att
sålundafårTidentidsfrist.för dennagällaväckande kommeråtals att

sigVisarerforderligt.oundgängligenärlängre änbestämmasinte som
förutsattförlängning,medge attkanotillräcklig, rättentidenden utsatta

inomtalaninteutgång. Väckstidensföredäromframställning görsen
inkommitförlängningnågon begäranhellerinteoch hartid omutsatt

kvarstaden.hävaomedelbartskall rättentill rätten,

27 kap.

§1

utredningförbetydelsekan ägaskäligen omFöremål, antagassom
för-brottgrundellernågon avhäntbrotteller avbrott genomvara

föremålfrågagäller iDetsammabeslag.må i somverkat, omtagas
för-frågautredningförbetydelsekanskäligen omav enantas avvara

§ lagenbrottsbalken, 11§eller 51kap.enligt 36verkande aa
narkotikastraflagen§6varusmuggling,strof för0960:418 aom

0971:69.skattebrottslagen§eller 180968:64
måni denock,föremål gälle annatstadgaskapitelVad i detta om

handling.skriftligföreskrivet,är om
förskälenendastfår beslutaskapiteldettaenligtTvångsmedel om

innebäråtgärdenövrigtiintrång ellerdetåtgärden uppväger sommen
motstående intresse.någotförellermisstänkte annatför den
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I paragrafen finns de grundläggande bestämmelserna beslag. Ge-om
tillägg i första stycket har möjlighetett i beslagöppnatsnom atten ta

föremål kan betydelse för utredningenantas frågasom vara av av en
utvidgat förverkande.om

3§

Brev, telegram eller försändelse finns hos ellerannan ett post-som te-
lebefordringsföretag, får i beslag endast försändelsentas hade kun- lom

beslagi hos och fråganat tas brott förmottagaren vilketär fö-ärom
reskrivet fängelse eller däröveri år eller förverkandeett enligt 36om
kap. eller1 § brottsbalken,5 §11 lagen 1960:418 strayfa föra om
varusmuggling, §6 narkotikastrajflagen 1968:64 eller §18 skatte-a
brottslagen 1971 J69.

I paragrafen regleras möjligheterna beslagta försändelseratt hos ett
Ändringeneller telebefordringsföretag.post- innebär, förutom en re-

daktionell justering, möjlighet hos sådanaatt företagatt i beslagges ta
försändelser skäligen kan ha betydelse försom antas utredningen av en
fråga utvidgat förverkande. För sådant beslagom skall fåatt ske krävs
dock försändelsen hade kunnatatt i beslag hostas denmottagaren, om
hade avlämnats till denne jämför 2 §.

5§

Rätten må förordna beslag å föremål, företes vid ellerom rättensom
eljest tillgängligtär för beslag.

Fråga beslag enligt §1 första stycket första måom meningen av
rätten yrkandeupptagas undersökningsledaren eller åklagaren.av

åtaletEfter äge rätten yrkandeäven målsäganden så ock själv-av
fråga därom.mant upptaga

Fråga beslag enligt § första1 stycket andraom fårmeningen upp-
endast yrkandepå åklagaren.tas av
Väckes vid frågarätten beslag, skall, så ske kan, förhand-om snart

ling därom införäga sådanOmrätten. förhandling gälle i tillämp-rum
liga delar Ärvad i 24 kap. 17 § stadgat.är fara i dröjsmål, må rätten
omedelbart förordna beslag gälla, till dess annorlundaatt förordnas.om

Bestämmelser får besluta beslag finns iom 4§vem som iom samt
förevarande paragraf. De gjorda ändringarna dem gjortsmotsvarar som
i 26 kap. 2
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8a§

brottsbalken,§ellerkap. 5enligt 36 1förverkandefrågaNär aaom
narkotika-§varusmuggling, 6strof för1960:418§ lagen11 aom

skall:69skattebrottslagen 1971§ inteeller 18straflagen 1968.°64
förordnardenskall dååtalet,med rätten,handläggas omgemensamt

sådantfastställerellerandrastycketförsta meningen§beslag enligt 1
skallförverkandesådanttalanvilkentiddenbeslag, inomutsätta om

§§och 8bestämmelserna 7skall itidsfristsådanfrågaväckas. om
tillämpning.motsvarandeäga

fråga beslagparagrafen iföreskrivs iVadParagrafen är omsomny.
beträffande6 a§26 kap.meddelats ibestämmelserdemotsvarar som

paragrafen.till denkommentarenkvarstad se

28 kap.

1 §

må ivarå följa,fängelse kanförövats,brottanledning,Förekommer att
företagas för efter-husrannsakanförvaringsställeslutethus, ellerrum

eljest tillbeslag, ellerunderkastatföremål, utrönan-sökande ärsomav
utredning brottet.betydelse förkanomständighet,de äga omsomav

grund för för-kanbrottförmisstänkasKan någon utgöraett som
§ lagen 1960:418§ brottsbalken, 11enligt kap. 1verkande 36 oma

i eller968.64§ narkotikastraflagen 1varusmuggling, 6försirap a
sådant brott,dömts föreller har han1971:69skattebrottslagenl §18

efter fö-sökaföretas förförsta styckethusrannsakanfår isägs attsom
omständigheterförellerbeslagremål kan utrönai atttas annarssom

sådantutredningen frågabetydelse förkan ha av omsom
brottsbalken.§kap.förverkande enligt 36 5eller a

må hus-för brottetskäligen misstänkaskandenHos än somannan
för-allenast brottetstycket dock företagas,förstaenligtrannsakan om

synnerligeljestgripits ellermisstänkte därdenhonom ellerhosövats
föremål,rannsakningen äranledning förekommer, att som un-genom

vin-utredning brottetanträffas ellerbeslag, skallderkastat omannan
denstycket får företas hosandraHusrannsakan enligt änannannas.

dömts förharför brottet eller denmisstänkaskanskäligen somsom
det därige-synnerlig anledningfinnsdetdetta endast anta attattom

detbeslag ellerföremål kanantrafaskommer i atttasatt somnom
jörverkandefrågan.utredningenförbetydelseär avavannars
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må för husrannsakan hos den misstänkte i något åberopasfall
åtgärden.hans samtycke, med mindre han själv begärt

I paragrafen finns bestämmelser s.k. reell husrannsakan. andraIom
stycket, finns bestämmelse innebär husrannsa-är nytt, attsom en som

fårkan företas i hus, eller slutet förvaringsutrymme för säkraattrum
frågautredning betydelse för utvidgat förverkande. Attav en om un-

dersökning för sådant ändamål får företas också plats ävenannan
den inte tillgänglig för allmänheten följerär 10om av

Beviskravet för husrannsakan enligt andra stycket överensstämmer
med det enligt kap.23 l § gäller för inledande särskildsom a av en
ekonomisk undersökning. Till skillnad från vad förgäller husrann-som
sakan enligt paragrafens första stycke alltsådet här minimikravär ett

någon bestämd kan misstänkas för brottet fråga.iatt person
Hos den skäligen kan misstänkas förän brottet eller denannan som

har dömts för fårdetta husrannsakan enligt andra företasstycketsom
endast under de i tredje stycket andra meningen angivna förutsättning-

Denna bestämmelse alltså husrannsakan såväl hos denarna. avser som
huvud inte misstänktöver för brottetär hos den visserli-taget som som

misstänkt där misstanken nårär inte til den angivnagen men styr-upp
kan.

1a§

Föreligger skäl för kvarstad enligt kap. §26 och1 kan fängelse följa
brottet, fårpå husrannsakan företas hus, eller slutet förvarings-i rum

för söka efter egendom kan förvar.utrymme iatt tassom
Hos den skäligen kan misstänkas förän brottet ellerannan som som

har dömts för detta får husrannsakan företas endast det finnsom syn-
nerlig anledning egendom första stycketatt skallanta att isom avses
antráfas åtgärden.genom

I paragrafen, finns bestämmelserär husrannsakan i syftesom ny, attom
söka efter egendom kan i förvar enligt 26 kap. 3 Skälentas försom

införa möjlighet använda husrannsakanatt för detta ändamålatt haren
redovisats i den allmänna motiveringen under avsnitt 6.7.3.

Tagande i förvar enligt 26 kap. 3 § åtgärdprovisoriskutgör ien av-
vaktan på beslut kvarstadrättens enligt 26 kap. 1 Förutsättning-om

för egendom i förvar också desammaatt ta är för kvarstad.arna som
För husrannsakan i här aktuellt syfte uppställs följaktligen i första
stycket till början det kravet, skäl för kvarstad enligt 26 kap.att §1en
skall för handen. Härutöver fordras, motsvarande vidvara sätt som
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skallFängelsebrottet.följakanfängelseenligt lhusrannsakan att
aktuella brottet.detförstraffskalanalltså ingå i

förevarandeenligtgäller§enligt 1husrannsakan para-vidLiksom
för husrann-stycketförstaenligtkrav änstyckeandra strängaregrafs

ellerför brottetmisstänkaskanskäligendenhos änsakan somannan
sådanfå ske hosskallhusrannsakanFörför detta. endömts attharsom

detstycket,förstai attvadsålunda, utöverfordras angessomperson
förvarikanegendom tasanledningsynnerlig attanta somfinns att
någonföreliggeralltså detkrävsåtgärden. Det attanträffasskall genom

förväntakanfogmedvisarpåtagligt attomständighet manmerasom
resultat.tillledaskallåtgärden avsettsig att

4§

tredjeii fallmeddelas,husrannsakan utomFörordnande avsessomom
Förordnandeelleråklagaren rätten.undersökningsledaren,stycket, av

iKanmeddelasalltid rätten.skalldelgivningförhusrannsakan avom
medföraelleromfattningblihusrannsakanfall syn-storantas avannat

intedetbör, ärföretas,åtgärdenvilkenhosför denolägenhetnerlig om
förordnande.vidtasinte rättensdröjsmål, åtgärdenfara i utan

undersök-yrkandefårhusrannsakan rättenFråga ta avuppom
yrkandefåråtaletEfter ävenrättenåklagaren.eller avningsledaren

husrann-fråga.sådan Frågasjälvmantellermålsäganden ta omenupp
åkla-yrkandeendast påfårstycketandra§enligt 1sakan tas avupp

åt-enligt 1husrannsakan närfrågagällerDetsamma aomgaren.
grundfordranför påförvarkan iegendomgärden avtassomavser

Frågastycket. husrannsa-§ andra1förverkande isådant omavsessom
yrkandeellersjälvmantdelgivning rättenförkan po-avtas avupp

åklagaren.lismyndighet eller
skalldeneftersökandeförhusrannsakanFörordnande somavom

hämtasellertredje stycket§kap. 17i 24enligt besluthäktas avsessom
polismanellerpolismyndighetmeddelasvidinställelsetill rätten av

1984:387.polislagenibestämmelserenligt

initiativ rätteninnehåller bestämmelserstycket,Andra vemsomsom
regelmedkompletteratshusrannsakan, harfrågafår enta omenupp

utredningsäkerställai syfteföretashusrannsakan attsomavsersom
företasförverkande ellerför utvidgatförutsättningarnabeträffande som

grundfordranförförvarkan iefter egendomsökaför tas enatt som
fåskallregelnföreslagna rättenEnligt den tasådant förverkande.av

åklagaren.yrkandeendastsådan husrannsakanfråga avomenupp
föreslås beträffandegällavadlinje medisådan ordning liggerEn som
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initiativrätten beslagvid kvarstad, och kroppsvisitation 26 kap. 2se
kapitels27 kap. § och förevarande 13 §.5

11§

begåttsOm det finns anledning brott har vilket fängel-anta attatt ett
fårfölja, kroppsvisitationkan den skäligen kan miss-görasse som

för för efter föremåltänkas brottet söka kan i beslag elleratt tassom
för omständigheter kan betydelseutröna föratt ut-annars som vara av

redning brottet.om
förKan någon misstänkas brott kan grund för för-ett utgörasom

verkande enligt §36 kap. brottsbalken,1 § lagen11 1960:418a om
straff för varusmuggling, § narkotikastrajflagen6 1 968.64 ellera

§18 skattebrottslagen 0971:69 eller har han dömts för sådant brott,
får kroppsvisitation honom för söka efterpå föremål, kangöras att som

beslag, förelleri omständigheter kan hatas utrönaattannars som
betydelse för utredningen fråga sådant förverkande eller förver-av om
kande enligt kap. § brottsbalken.36 5 a

Annan den skäligen kan misstänkas för fårän brottet kroppsvi-som
siteras enligt bestämmelserna första stycket,i det finns synnerligenom
anledning det därigenom kommer anträffas föremålatt anta att att som
kan i beslag eller det betydelse förär utredningentas att annars av om
brottet. Kroppsvisitation enligt andra stycket får företas på änannan
den misstänkte eller den dömts för brottet endast det finnssom om syn-
nerlig anledning det därigenom kommer anträyfas före-att anta att att
mål kan beslag eller deti betydelse för utred-tas ärattsom annars av

förverkandefrågan.ningen av
Med kroppsvisitation undersökning kläder och annatavses en av

någon bär på sig väskor, paket och föremålandra nå-samtsom av som
har med sig.gon

Paragrafen innehåller bestämmelser kroppsvisitation. I ana-ett nyttom
stycke har möjlighet till kroppsvisitationöppnats i syfte säkrara en att

utredning frågabetydelse för utvidgat förverkande. Kroppsvi-av en om
sitation får under i tredjede stycket andra meningen angivna förutsätt-
ningarna företas på den misstänkteäven ellerän den harannan som
dömts för brottet.

11a§

Föreligger skäl för kvarstad enligt 26 kap. §I och kan fängelse följa
brottet, fårpå kroppsvisitation för söka efter egendomgöras att som

kan förvar.itas
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denellerför brottetkan misstänkasskäligendenAnnan än som
det finnsendastkroppsvisiterasfårdettaförhar dömts syn-omsom

skallförsta stycketegendom ianledningnerlig attatt anta som avses
åtgärden.antråfas genom

kroppsvisitation iinnehåller bestämmelserParagrafen Denär omny.
26 3enligt kap.i förvarkanegendomeftersyfte söka tasatt som

i dettakroppsvisitationföretamöjlighetinföraförSkälen attatt en
6.7.3.avsnittmotiveringen underden allmännaredovisats isyfte har

fråga hus-föreslagits ii § harvad 1Regleringen motsvarar omsom a
till denanförts i kommentarentill vadVi hänvisarrannsakan. pa-som

ragrafen.

l3§

tillämpligakroppsbesiktning skall iochkroppsvisitationBeträffande
husrannsakan.9 §§ föreskrivet8 ochvad i 3delar gälla är oma,

fårenligt § andra stycket11kroppsvisitationFråga tas upp avom
gäller frågaåklagaren.yrkande Detsammaendast pårätten omav

kanåtgärden egendomenligt 11kroppsvisitation när somavsera
grund sådant förverkande iförvar för fordran påitas avsessomav

Är dröjsmål, får kroppsvisitation och kropps-i§ andra stycket. fara11
polisman.besiktning beslutas av

verkställasväsentlig omfattning, skallFörrättning, är merasom av
någon läka-Verkställs denavskiljtinomhus och i änav annan enrum.

trovärdigtförrättningsmannen anmodatsåvitt möjligtskall ett avre,
får någon ellerinte läkareBlodprovvittne ännärvara. tas av annan en

fåringående undersökninglegitimerad sjuksköterska. Annan ut-mera
föras endast läkare.av

får verk-kroppsbesiktning kvinna inteKroppsvisitation eller av en
legiti-någon kvinna, ellerläkareställas eller bevittnas änav annan en

föremålKroppsvisitation enbart innebärmerad sjuksköterska. attsom
enbartkroppsbesiktningmed sig undersöks ochkvinna har somsom en

får verkstäl-alkoholutandningsprov dockinnebär blodprov eller tasatt
bevittnaslas och en man.av

första stycket beträffande kroppsvisitation och kroppsbe-I attanges
fö-siktning skall gälla vad i vissa hänseendeni tillämpliga delar ärsom

frågabeträffande husrannsakan. gäller bl.a. ireskrivet Detta om
sådan fråga.initiativ skall Genom det föreslagnarätten tavems upp en

åklagaren fårtillägget klargörs endast yrkanderätten taatt av upp en
fråga till utredningkroppsvisitation syftar säkerställa rö-attsomom

utvidgat förförutsättningarna för förverkande eller företasrande som
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påför fordran grundkan i förvarföremålsöka efter tas avatt ensom
samtligagäller beträffandeMotsvarande ordningsådant förverkande.
utvidgattill användning i samband medtvångsmedel kan kommasom

förverkande.

45 kap.

4a§

§vilken talan kap.22 1ansökanI istämning, en som avses agenomom
väcks, skall åklagaren uppge

förs,talanden vilkenmot
grund för förverkandetalan,den brottsliga gärning utgörsom

vilka talan grundas,omständigheterde påövrigti
särskiltoch vad skall styrkas medde bevis åberopas varjesom som

bevis samt
grundar behörighet, dennade omständigheter interättenssom om

framgår vad anförts i övrigt.somav
undertecknad åklagaren.Ansökan skall vara av

uppgifter stämning målparagrafen vilka ansökan iI etten omanges om
innehålla.utvidgat förverkande skall

7a§

förverkandetalan sådant kap. §När 22 I väcks elleriom som avses a
därefter, skall åklagarenmöjligt till utskriftså inrättensnart som ge

särskildaprotokoll fån den ekonomiska undersökningen desamtav
skriftliga eller föremålhandlingar han vill åberopa bevis. Så-som som
dant docktalan börinte inte in.rörsom ges

taÃåklagarenI paragrafen föreskrivs i samband med han väckeratt att
lan utvidgat förverkande har till in frånprotokollet denrättenattom ge
särskilda ekonomiska undersökningen. Enligt sista meningen i paragra-
fen bör dock endast material relevant för den väckta talanärsom ges
in. Regleringen vad föreskrivs i fråga7 § i ingivan-motsvarar som om

lde förundersökningsprotokoll eller anteckningar gjorda för-underav
åtalundersökningen väcks.när
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11§

nöd-sammanhang,slutföras imålet skall kunna ärOm det, för ettatt
under-ekonomiskasärskildaeller denförundersökningenvändigt att
sådanförundersökningeller, ägtkompletterassökningen attrum,om

det.åklagaren föreläggandemeddelafårföretas, rätten om

bestämmelsenärvarandeinnehåller rättenförParagrafen gersomen
åtgärder i fallvidta erforderligaåklagarenföreläggamöjlighet attatt

ofullständig eller,förundersökningverkställdfinner ärdär rätten att en
genomföras.sådan Ibörharförundersökning inte ägt attnär enrum,

för-möjlighetgjortsändringen rättenparagrafen har den attatt getts
undersökning,ekonomisksärskildkompletteringordna även av enom

slutfö-huvudförhandlingen skall kunnaförnödvändigtdetta är attom
språkliga gjorts.förändringarhar vissaHärutöversammanhang.i ettras

l4§

be-för huvudförhandlingen. Förså ske kan, tidRätten bestämme, snart
må särskilt,rättegångsfråga eller del saken,handling avgörassomavav

målet till hu-i övrigt berettmå huvudförhandling ehuru ärutsättas,
vudförhandling.

Är hål-anhållen huvudförhandlingeller häktad, skalltilltaladeden
åt-då åtalet följdfrån väcktes, tillden dag,las inom vecka avomen

12 eller omständighet längrei ellergärd, 11 annan upp-som avses
åtalet,tilltalade efter skall tidenden häktatsskov nödvändigt. Harär

från häktande.förräknas dagen hans
Är hållas in-ålagd reseförbud, skall huvudförhandlingden tilltalade

då åtaletmånad från väcktes, inte längre uppskovden dag äromom en
åtgärd i 11 eller 12 § ellernödvändigt till följd annan om-som avsesav

åtalet,efter tiden räknasreseförbudet meddelats skallständighet. Har
från beslutet.dagen för delgivning av

§förverkande kap.talan sådant 22 1 iFörs isom avses a sam-om
får med hu-för brott vilket talan grundas, uppskovband med åtal på

där den tilltalade anhållen, häktad ellervudförhandlingen måli är
reseförbud till följd omständighet bety-ålagd skeinte ärav en som av

för förverkandefrågan hindrardelse inteprövningen attav men som
målet i övrigt avgörs.

innehållerParagrafen regler bestämmande tid för huvudför-om av
handling brottmål fjärde stycke föreskrivsi vid tingsrätt. I ett nytt att

mål anhållen,huvudförhandlingen iuppskov med där den tilltalade är
ålagd inte får följd omständighethäktad eller reseförbud ske till av en
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åtaletför prövningen samtidigt medenbartbetydelseär av ensom av
förverkande. Bestämmelsen syftar till säker-förd utvidgattalan attom

får varaktig-i tilltalades frihet inte längreinskränkningar denställa att
målnödvändigt. Om det i härabsoluthet vadän är ett avsettavsom

förverkande-nödvändigt utredningen avseendevisar sigslag attvara
sådanförutses komplettering vidfrågan det kankompletteras och att en

målethandläggning leda till i sin helhetskullefortsatt attgemensamen
fårske, domstolen enligtkunnatkom avgöras änatt annarssenare som

förordna utvidgat förverkande§ tredje stycket talan22 kap. 1 att oma
mål.särskilt och för sig hade det kunnatskall handläggas I över-som

deldomsinstitutet tillämpligt i aktuellai stället den härgöravägas att
emellertid för den angivna ordningen,situationen. Vi har stannat nyss

vårenligt bedömning enklare lösning.eftersom detta utgör en

51 kap.

12 §

Om hovrätten det behövs, skall hovrätten besluta yttrandeatt attanser
skriftligtsakkunnig inhämtas, bevis läggs fram, föremål tillhanda-av

hålls för eller besiktning, bevis huvudförhandling el-tas utomsyn upp
någon åtgärdler förberedande företas.annan

åtgärdOm vill enligt första stycket skall företas, skallpart atten en
såhan möjligt begära det hos hovrätten.snart som

åtalmål åtgärdBehöver i allmänt enligt får23 kap. företas, hov-om
åklagaren föreläggandemeddela det. Detsamma gäller be-rätten om

träffande åtgärd enligt kap. mål vilket23 talan förs sådanti för-ia om
verkande kap.22 1isom avses a

innehållerParagrafen bestämmelser komplettering utredning iom av
brottmål sedan tingsrättens avgörande överklagats till hovrätten. Ge-

tillägg i tredje stycket har klargjorts målhovrätten iett att ettnom om
utvidgat förverkande vid behov åklagarenkan förelägga kompletteraatt
den särskilda ekonomiska undersökningen.

15§

Om inte målet enligt §13 huvudförhandling, skallavgörs hovrät-utan
bestämma för sådantid förhandling. Tiden skall möjligt be-ten om

efter samråd med För behandling rättegångs-stämmas parterna. av en
fråga sådaneller fårdel saken fårsärskilt huvudför-avgörasav som
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huvudför-färdigt förmålet övrigt intei ärhandling ävensättas ut om
handling.

hållas fyrainomhuvudförhandlingskallhäktad,tilltaladedenOm är
följdtilldet intei 2tidutgången denefterveckor anges omsomav

nödvändigtomständighetereller andrai 12 § äråtgärder avsessomav
utgången denefterhäktatstilltaladedenHaruppskov.med längre av

från han häktades.den dagräknasskall tidenitid 2angessom
§kap. Iförverkande 22 iisådanttalanF örs sam-avses asomom

meduppskovgrundas, fårvilket talanbrottåtal för det påband med
underkas-häktad ellerden tilltalademål därhuvudförhandlingen i är

betydel-omständighetföljdtillreseförbud ske ärtad inte som avav en
målethindrarförverkandefrågan inteför prövningen attmen somavse

i övrigt avgörs.

huvudförhandlingförbestämmande tidfinns reglerI paragrafen avom
bestämmel-motsvarandetredje stycke harbrottmål Ii i hovrätt. nyttett

hänvisar till vadstycket införts. Vifjärdekap. 14 §i 45 somsomser
till det lagrummet.anförts i författningskommentaren

58 kap.

2a§

förverkande kap.sådant 22dom målSedan ii ett aom som avsesen
för-förmån för denbeviljas till§ laga kraft, får1 resningvunnit som

verkandetalan avsett
§ ellerförhållandena sådana 2 1 3iär som avsesom -

seder-förverkandetalan grundadesför det brott pååtalet somom
hänförts under strayfbestäm-eller brottetogillats om en annanmera

grund för sådant förverkande, el-därför kan läggas tillmelse och inte
ler

före-omständighet eller bevis, tidigarenågotnågon intesomom
förebringande sannolikt skulle ha lett tillbringats, åberopas och dess

eller obetydligt lägre beloppförverkandetalan ogillats inteatt ettatt
eller det med hänsyn till vad sålundahade förklarats förverkat, om som

finns särskilda skäloch förekommer, pååberopas i övrigt prö-nyttatt
förverkandefrågan.va
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3a§

kap.förverkande 22sådantmål idomSedan i ett avses asomomen
förver-för denbeviljas tillkraft, får resning§ laga1 vunnit sommen

kandetalan avsett
ochförelegat§ eller 3förhållande 2 1sådant inågot avsessomom

ellerförverkandetalan ogillatsmedverkat tillhadetta kan attattantas
detlägre beloppväsentligtförverkandet kommit änettatt somavse

förverkat, ellerborde ha förklarats
fö-tidigare harbevis,omständighet eller något intenågon somom

skulle ha lettförebringande sannoliktoch dessåberopasrebringats,
högre beloppbifallits eller väsentligtförverkandetalantill att ettatt

förverkandet komdetförklarats förverkathade än att avse.som
grund förhållandenbeviljas ifår påResning inte avsessomav

vid densannolikt hanåklagarenförsta stycket inteinte gör attom
hade kunnatfullföljd från dennadomen ellermeddelaträtt genomsom

giltigeller han hafteller bevisetomständighetenåberopa ur-annars
det.säkt inte göraatt

målbestämmelser resning ihar tagits inparagrafema,I är omnya,som
för sig diskuterasförverkande. Det kan i ochutvidgat sär-om enom

vår emellertidEnligt meningreglering här oundgänglig.är or-passar
frågamindre§§ i vissa avseenden väl detdalydelsen i 2 och 3 ärnär

förverkande.dom utvidgatom en
pågrunden för resning sikte bl.a. fall däri angivnaDen 2 § 2 tara

närståendeförts till lagöver-utvidgat förverkande hartalan mot enom
närståendevunnit laga kraft denträdaren. Har avgörandet mot men

bedömningbortfaller för förverkandetgrunden attgenom en annan
frågan för förverkandegrundandei det brottet, kangörs res-om ansvar

förmån närstående.ning enligt punkt beviljas till för den övrigtdenna I
brottmålansluter resningsgrundema till vad gäller för andranära som

enligt 2 respektive 3

12.3 till lag ändringFörslaget i rniljöbal-om

ken

29 kap.

12 §

Djur, produkter utvunnits djur eller kemiskaväxter, växter,som av
produkter, biotekniska organismer eller innehållande kemiskavaror
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produkterellerorganismermodifieradegenetiskt somellerprodukter
harvilkaorganismermodifieradegenteknisktbestårinnehåller eller av

förver-få förklaras10 §eller9enligt lföremål för brottvarit -
värdetgälleroskäligt. Detsammauppenbartintedet avkade, ärom

sådant brott.utbytetelleregendomen av
ellerharhjälpmedel använtsandraochFortskaffningsmedel som

förverkade,får förklaras§eller 109enligt 1brottvidmedförts -
skäl.särskildafinnsellerbrottförebyggaförbehövsdet att annarsom

hjälp-användasavseddegendom varitgäller attDetsamma somsom
fullbordatsharbrotteteller 109enligt 1brottmedel vid om-

dessegendomen kanför vär-försök. ställetIstrajibarttillkommiteller
förverkat.förklarasdelvishelt ellerde

förverkandetillmöjligheternastycket harandraitilläggGenom ett
vidmedförtsellerinteegendom använtsomfattatillvidgats även som

där-hjälpmedelanvändasavseddvaritlikvälbrottet att somsommen
fråga kom-iförverkande brottetsådantför ärförutsättningvid. attEn

såvittAnmärkas kanförsök.straffbarttilleller attfullbordanmit till
videndastför försökföreskrivsaktuella brottengäller de här ansvar

dumpningförbudöverträdelse24stycket§ förstaenligt 8 motbrott av
§.enligt 15 kap. 31avfallförbränningeller av

språklig följdänd-endast gjortsharmeningstyckets sistaandraI en
ring.

åtgärdÄndringama denbakgrundskall mot gemensammaavses
vinningförverkande hjälpmedel ochbl.a.avseendeantagitEU avsom

författnings-avsnittmotiveringen, 9.2den allmännabrott samtseav
2 § BrB, avsnitt 12.1.i 36 kap.ändringarnatillkommentaren

ändring i lagenFörslaget till lag12.4 om

trafikbrottvissastraff för1951:649 om

7§

får för-förklarasdenna lagvid brott enligtfordon harEtt använtssom
sådan ochbrottslighetför förebygga fortsattbehövsverkat, det attom

egendomgälleroskäligt.förverkande inte Detsammaär som an-annan
lag.hjälpmedel vid brott enligt dennavänts som

avseddegendomifrågastycket gäller varitFörsta attäven somom
brottet hardenna lag,hjälpmedel vid brott enligtanvändas omsom

fizllbordats.
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paragraftill förverkande enligt dennamöjligheternanärvarandeFör är
Änd-fordon har vid brottet.gälla detinskränkta till använtsatt som

det blir möjligt förverkaförsta stycket innebärringarna i ävenatt att
trafik-hjälpmedel vid brott enligtegendom använts somsomannan

föreslås 36ändringar i kap. 2 § BrB ochlinje med debrottslagen. I som
förverkandebestämmelser har vidare ispecialstraffrättsligaflera ett nytt

låtamöjlighet förverkandeförklaringandra stycke öppnats atten en
avsedd hjälpmedel vidträffa egendom varit användasäven attsom som

sådantsådant för förverkande brottet ibrott. förutsättningEn ärett att
fråga ändringtill fullbordan. Beträffande sistnämnda kanhar kommit

författningskommentarenanförts i i anslutning tillhänvisas till vad som
Ändringarna36föreslagna ändringarna i kap. 2 § BrB. i förevarandede

frågaparagraf få praktisk betydelse främst i utrustning förtorde om
trimning och liknande.mopederav

12.5 Förslaget till lag ändring i lagenom

1958:205 förverkandeom av

alkoholhaltiga drycker m.m.

2§

Angående beslag egendom i § skall1 vad i allmänhet ärsom avsesav
brottmålstadgat beslag i motsvarande tillämpning, med följan-ägaom

avvikelser:de
måBeslagtagen egendom bevisligen förstöras dess värde ärom

ringa eller egendomens förstörande eljest måste försvarligt. Ianses an-
fall må försäljas,egendomen spritdrycker, vin, starköl och tillölnat

den berättigad tillverka eller bedriva så-partihandel medär att attsom
dana enligt alkohollagen 1994: 1738 och påegendom sättvaror annan

med hänsyn till egendomens beskaffenhet finnes lämpligt. Belopp,som
erhållits vid försäljning beslagtagen egendom, tillfaller kronan.som av

Beslut förstörande eller försäljning meddelas undersök-om av
ningsledaren åklagaren.eller I fall i 23 kap. 22 § förstasom avses
stycket första rättegångsbalkenpunkten får sådant beslut meddelas

polismyndigheten.även av
polismanHar enligt §jjärde3 stycket lagen 1986:1009 förfa-om

randet fall vid förverkande beslutati vissa förverkandem.m. om av
egendom får han1 beslutai förstörandeävensom avses om av
egendomen.
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förstördparagrafjämlikt dennaegendomenåter ochGår beslag är
utgå belopp,medmedelallmännaersättningskallsåld,eller somav

eljestellertill allmänhetenförsäljningpris videgendomensmotsvarar
Äråklagaren. denmeddelasersättningBeslutskäligt.finnes somavom

inomersättning, hanmed beslutmissnöjd ägebeslagetdrabbats omav
påkalla prövningdel besluteterhöll rättensfrånmånad det han aven

frågadomstol,vid den ägtAnsökan härom upptagagöresdärav. som
fram-efterlänsstyrelsenutbetalasErsättningbestånd.beslagets avom

åklagaren.ställning av
förverkandeföreläggerverkställer beslag ochpolismanOm av

skallordningsbot,föreläggandeiegendomenbeslagtagnaden an-av
polismyndigheten.hosbeslagetmälan görasom

ochtredje stycketi 1 §Ifråga sådana drycker somavsessomom
stycket16 § andravillkor enligt 2 kap.medi stridförvarasförtärs eller

§ ordningsla-med 4 kap. 4kap. 18 § ellermed 2meningen ellerförsta
1990:1157järnvägssäkerhetslagcnmed 25 §1993:1617 eller agen

sammankomstvid allmänordningsvakttjänstgörhar den ensomsom
områdetrafikföretags ellerinomtillställning elleroffentligeller ett

eller ord-befattningshavare i säkerhets-färdmedel ellerdess som
enligti beslagegendomenvid järnvägningstjänst rätt att ta somsamma

polisman.rättegångsbalken tillkommer
ord-befattningshavare i säkerhets- ellerOrdningsvakt eller

skall skyndsamthar verkställt beslagvid järnvägningstjänst an-som
den beslagtagnapolismyndigheten och överlämnatillmäla detta egen-

domen.

fall1986:1009 förfarandet i vissalagenEnligt 3 § fjärde stycket om
beslutapolisman under vissa förutsättningarvid förverkande kanm.m.

Ändringen förevarandeegendomen. iförverkande beslagtagenavom
avsnittallmänna motiveringen underbehandlats i denparagraf, harsom

den nämnda bestäm-med stödpolisman,8.5, innebär att nysssom av
dryck-års förverkande alkoholhaltiga1986 beslutari lagmelsen om av

får beslutaberusningsmedel, befogenheteller andra även attatter
skall förstöras.egendomen
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lagenändring ilagtillFörslaget12.6 om

varusmugglingstraff för1960:418 om

11§

ivärdetskallvarusmugglingför ärDöms någon att anse som grov,som
förverkatförklarasåklagarenyrkande ävenegendomhans på avav

detföreskrivet,vad ärföljerdet ärinte sanno-när omannarssomav
värdeeller dessverksamhetbrottsligfrånhärröregendomenlikt attatt

verksamhet.sådanutbytemotsvarar avannars
förverkandestycket gällerförsta ärharVad isagts omsom

oskäligt. a
skall be-enligt första stycketförverkandefrågaVid prövning omav g

motsvarande 9§§ utsökningsbalkenoch 19kap. 18stämmelserna äga4i
ställetgäldenärdärskall vad iHärvidtillämpning. sägs avseomsom iförs.förverkandevilken talanden mot om l

å
förverkan-innehåller bestämmelser utvidgatParagrafen, är omny,som

36 kap.varusmuggling. vidare kommentaren tillSepåde grund av grov 5
§ BrB.1 a

till lag ändring i lagenFörslaget12.7 om

till litterära1960:729 upphovsrättom
Ikonstnärliga verkoch l

55§

åtgärd intrång iinnebär eller överträdelsevidtagerDen som varomsom
såvitt avståfinnes skäligt,skyldig det lösen53 § sägs är att, mot egen-

intrångvilken eller föreligger tillmed avseende överträdelsedom
frågarättsinnehavare. gäller iupphovsmannen eller hans Detsamma om

form och liknande hjälpmedel,trycksats, kliché, kan användassom en-
för framställning egendom hardast sagts.somav nu

för förordna inlösen enligt första fårI stället stycket rätten,att om
på elleryrkande upphovsmannen hans rättsinnehavare, efter vadav

finnes föreskriva,skäligt egendom där skall förstörasattsom som avses
åtgärderellereller visst ändras andra skall vidtagas med densätt att

Sådanmissbruk. fårtill förebyggande talan åklagare,väckas ävenav av
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skallFöreskrift härsynpunkt.allmänpåkallat avsesdet somär urom
miss-förebyggandeåtgärd tillellerförverkandemeddelas, avinte om

brottsbalken.enligtbeslutasskallbruk
idengällerstyckenaoch andra motförstaiBestämmelserna som

hellertill den ochsärskildeller rättegendomen omförvärvatgod tro
byggnadsverk.utförandebestått iförfarandetolagligadet av

hjälp-stycketförstai använtsföremålHar än somannat avsessom
brottverkexemplar utgörframställningsådanvid en-medel somavav

detförverkat,förklarasvärdeföremålet eller dessfårlag,ligt denna om
förelig-skälsärskildaellerförebyggande brottpåkallat tillär annarsav

föremål,frågaockså itillämpasskallharVad sagts omsom nuger.
omfattashär, ellertill brottförsökvidhar använts somavsessomsom

sådant brott.tillförberedelseåtgärd utgörsomav
föremål varitfrågagäller avsettistycketFjärde ettäven somom

harbrottetdärbrotthjälpmedel vid sägs,användas omsomatt som
förberedel-strafbarförsök ellerstra/fbarttilleller kommitfullbordats

se.

fram-olagligtåtgärderbestämmelserinnehållerParagrafen motom
ochupphovsrättslagenenligtskyddasverk motexemplarställda somav

ellerintrång upphovsrättenividhjälpmedelföremål använts somsom
hjälpmedelfråga vissadärtill. Iförberedelseeller typerförsök avom -

förendastanvändaskanliknande,ochkliché, formtrycksats, som
gällerskyddat verkvisst sär-exemplarolagligaframställning avav -

Andrasäkerhetsåtgärder.föreskriftellerinlösenreglerskilda omom
framställninghjälpmedel vid utgörföremål, har använts somsomsom

sådanttillförberedelseförsök ellerellerupphovsrättslagenenligtbrott
iAlternativt kanförverkade.förklarasstycketfjärdeenligtkanbrott,

förverkat.förklarasföremålets värdestället
stycketfjärdeibestämmelsernastycke föreskrivsfemteI attett nytt

vidanvändasföremål avseddavaritfrågaiskall gälla attäven somom
för-stycket. Eni fjärdeupphovsrättslagensådant brott mot som avses

före-föremål enligt densådana dockförverkandeför ärutsättning av
alltsåfordrasförövats. Detharbrottbestämmelsen attslagna ettatt
förbere-straffbarstraffbart försök ellerellerfullbordatsbrottet ettatt

stånd.tillkommitdelse
Ändringen åtgärddenbakgrundskall mot somgemensammaavses

vinninghjälpmedel ochförverkandebl.a.antagit avseendeEU avav
avsnitt 9.2.motiveringen,allmännadenbrott se
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till lag12.8 Förslaget ändring i narkotika-om

1968:64strafflagen

6§

föremål förNarkotika varit brott enligt denna lag eller värdet där-som
sådantutbyte brott skall förklaras förverkat, det ärsamtav av om

obilligt. förlag sådantuppenbart Detsamma gäller för brott eller dess
värde, förlaget mottagits och mottagandet brott enligt dennautgörom
lag.

Egendom hjälpmedel vid brott enligt denna laganväntssom som
fåreller egendomens värde förklaras förverkat, påkallatdet tillärom

förebyggande eller särskildabrott skäl föreligger. Detsammaav annars
avseddgäller egendom användas hjälpmedelvarit vidattsom som

brott enligt denna lag, brottet har fullbordats eller kommit tillom
strafbart försök eller strafbar förberedelse eller stämpling, samt
egendom med vilken har tagits befattning sådant brott.utgörsom

Påträffas injektionssprutor eller kanyler, kan användas för in-som
sprutning i människokroppen, eller föremål,andra särskiltär äg-som
nade användas för missbruk eller befattning med narkoti-att av annan

någonka, hos begåtthar brott enligt denna lag eller i ett utrymmesom
disponeras honom eller i förbindelse med narkotika harsom av som va-

föremålrit för brott enligt denna lag, skall föremålen, deoavsett vem
tillhör, förklaras förverkade, det uppenbart obilligt.ärom

I paragrafen finns bestämmelser förverkande vid brott enligt narko-om
tikastrafflagen. första stycketI har uttrycket byttsvinning utby-ut mot

Ändringen, har behandlats i den allmänna motiveringente. undersom
kapitel innebär terminologin i aktuellt hänseende blir enhetligatt nu
i narkotikastrafflagen och i BrB och de preciseringar begreppetatt av
utbyte brott föreslås införda i 36 kap. §1 andra stycket BrB blirav som
avgörande för i vilken utsträckning förverkande kan ske enligtäven
förevarande paragraf.

Genom tillägg i andra stycket har möjligheterna till förverkandeett
vidgats till omfatta egendom varitäven avsedd användasatt attsom

hjälpmedel vid brott narkotikastrafflagen. En förutsättning förmotsom
egendomen frågai skall kunna förverkas sådantatt dock brottär att ett

Ändringen,förövats.har innebär regleringen bringas iatt överens-som
stämmelse med Förverkandekonventionens bestämmelser, föranleddär

den åtgärd EU antagit avseende bl.a. förverkandeav gemensamma som
hjälpmedel och vinning brott se den allmänna motiveringen,av av av-

snitt 9.2.
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6a§

§§, hansskall värdetför 1 3brott iDöms någon avses a avsom -
detförklaras förverkatyrkande åklagarenegendom intepå även närav

föreskrivet, det sannoliktföljer vad ärär attom egen-annarsav som
verksamhet eller dess värdebrottslighärrör fråndomen att annars

verksamhet.sådanutbytemotsvarar av
stycket gäller förverkandeförstaVad har i ärsagts omsom

oskäligt.
be-förverkande enligt första stycket skallVid frågaprövning omav

§§ motsvarandeoch 19 utsökningsbalkenstämmelserna kap. 184i äga
där gäldenär ställetHärvid skall vadtillämpning. isägs om avsesom

förverkande förs.talanden vilkenmot om

innehåller bestämmelser utvidgat förverkan-Paragrafen, är omsom ny,
på narkotikabrott ringa,grund narkotikabrott,de är attsom anseav som

vårdslöshetnarkotikabrott eller med narkotika. Se vidare kom-grovt
till 36 § BrB.kap. 1mentaren a

12.9 Förslaget till lag ändring i skatte-om

brottslagen 1971:79

18§

för skattebrott, skall värdet egendomhansDöms någon pågrovt av yr-
förverkatkande åklagaren förklaras det följer vadinteäven närav av

detföreskrivet, sannolikt egendomen härrörär är attomsom annars
från brottslig verksamhet eller dess värde utbyteatt motsvararannars

sådan verksamhet.av
första stycket gällerVad har förverkandei ärsagtssom om

oskäligt.
Vid fråga förverkande enligt första stycket skall be-prövning omav

§§stämmelserna kap. 18 och 19 utsökningsbalken motsvarandei 4 äga
skall vad där gäldenär ställettillämpning. Härvid isägssom om avse

den vilken talan förverkande förs.mot om

innehållerParagrafen, utvidgat förverkan-bestämmelserärsom omny,
vidare 36de grund skattebrott. Se kommentaren till kap.grovtav

§ BrB.1 a
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till lag ändring i lagen12.10 Förslaget om

1066 förfarande1974: medom

förverkad egendom och hittegods m.m.

6§

såltsEgendom har enligt § eller oskadliggjorts4 enligt 5 §intesom
den förvarande myndighetens försorg.skall säljas Kangenom egen-

fårsäljas, förstöras.domen deninte

innehållerParagrafen regler försäljning egendom har till-om av som
fallit förverkande eller enligt lagen 1938:121 hitte-staten genom om
gods eller tagits i förvarhar enligt lagen 1974:1065 visstsom om

sådanstöldgods För närvarande egendom, den inteattangesm.m. om
såltsredan har oskadliggjorts enligteller 4 respektive 5 i första hand

skall säljas myndighet eller bolag regeringen bestämmer. för-Iav som
ordningen 1979:536 försäljning förverkad egendom och hitte-om av
gods föreskrivs egendomen skall säljas Allmaterial i Solnaattm.m. av

Änd-Aktiebolag. Detta bolag försattes emellertid i årkonkurs 1992.
ringen, har behandlats i den allmänna motiveringen under avsnittsom
8.3, innebär försäljningall egendom omfattas denna lagatt av som av
skall ske förvarandeden myndighetens försorg.genom

12.11 tillFörslaget lag ändring i sekretess-om

lagen 1980:100

Skap.

1§

Sekretess gäller för uppgift hänför sig tillsom
förundersökning i brottmål,
angelägenhet, användning tvångsmedel sådanti målsom avser av
eller i verksamhet för förebygga brott,attannan
verksamhet frågorutredning i näringsförbud,rörsom om
åklagarrnyndighets, polismyndighets, skattemyndighets, Tullverkets
eller Kustbevakningens verksamhet i övrigt för förebygga,att upp-
daga, utreda eller beivra brott,
Finansinspektionens verksamhet övervakning enligtrör insi-som
derlagen 1990:1342 eller efterlevnaden 7 kap. I § lagenav
1991:980 handel finansiellamed instrument, ellerom
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kap.23bestämmelserna ienligtundersökningekonomisksärskild a
rättegångsbalken,

åtgärderförutseddaellerbeslutademedsyftetdet kan attantasom
röjs.uppgiftenskadasverksamhetenframtidaeller denmotverkas om

underrättelseverksamhetsådantillsighänföruppgiftFör somsom
hänför sigfalli1998:622 ellerpolisdatalagen annati §3 somavses

avslöja brottförebygga ellerförverksamhetSäkerhetspolisenstill att
detgäller sekretess,terrorismförebyggaellersäkerhetrikets ommot

ellerbeslutadesyftet medröjasuppgiften kanstår klart attinte utanatt
skadas.verksamhetenframtidaeller denmotverkasåtgärderförutsedda

underrättelseverk-sådanhänför sig tilluppgiftgällerDetsamma som
behandling1999:90lageni 2§samhet personupp-avomavsessom

brottsutredningar.imedverkanskattemyndighetersvidgifter
verk-istyckena gälleroch andraförstaenligtSekretessen annan

polismyndig-åklagarmyndighet,biträdaförmyndighetsamhet hos att
uppda-Kustbevakningen medellerTullverketskattemyndighet,het, att

ochtillsynsmyndighet i konkurshosbeivra brottellerutreda samtga,
angår misstankeuppgiftförexekutionsväsendetinom att enomsom

brottsbalken elleri kap.begått llbrottgäldenär har annatavsessom
näringsverksamhet.gäldenärensmedsambandharbrott som

sådanhandling hänför sig tilli allmänfråga uppgiftI un-somom
istycket gäller sekretesseni andraderrättelseverksamhet avsessom

sek-uppgift allmän handling i övrigt gällerfråga iår.sjuttio Ihögst om
år.fyrtioi högstretessen

för det allmännas brotts-bestämmelser till skyddfinnsparagrafI denna
Ändringen iverksamhet. innebärbrottsbeivrandeförebyggande och att

uppgiftergälla förregler kommerhänseendendessa att somsamma
uppgifterundersökning förekonomiskhänför till särskildsig somsom

brottmål.förundersökning ihänför sig till

9 kap.

§17

uppgift personliga ekonomiskaför enskilds ochSekretess gäller om
förhållanden, inte följer 18 §annat avom

brottmål,utredning enligt bestämmelserna förundersökning ii om
tvångsmedel sådant målanvändning ii angelägenhet, avser avsom

förebyggaeller i verksamhet för brott,attannan
personutred-registerkontroll och särskildangelägenhet avsersom

ning säkerhetsskyddslagen 1996:627,enligt
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polismyndighets, skattemyndighets, Statensåklagarmyndighets,
Tullverkets Kustbevakningenslaboratoriums, ellerkrirninaltekniska

förebygga, uppdaga, utreda eller beivraövrigt förverksamhet i att
brott,

biografbyrås biträda Justitiekanslern, all-verksamheti Statens att
brottmål,åklagare polismyndighet iellermän

Rikspolisstyrelsen enligt polisdatalagenregister försi avsom
behandlas där med stöd lag,1998:622 eller annars av sammasom

enligt 1998:621 misstankeregister,i register förs lagen omsom
enligt 199:90register förs Riksskatteverket lagen be-i omsom av

personuppgifter vidhandling skattemyndigheters medverkan iav
eller behandlas där med stödbrottsutredningar annarssom av sam-

lag,ma
bestämmelserna särskildutredning enligt ekonomisk under-i om
rättegångsbalken,sökning kap.23i a

står uppgiften röjasdet inte klart kan den enskildeatt utan attom
någon närstående skadaeller honom lider eller men.

verksamhet, i förstaSekretess gäller i stycket, för anmä-som avses
fråneller enskild, det kan faralan uppkommer förutsaga antas attom

någon våldför eller allvarligt uppgiften röjs.utsättsatt annat men om
fårUtan hinder sekretessen uppgift lämnas till enskild enligt vadav

föreskrivs särskilda lagstiftningeni den lagöverträdaresom om unga
och i säkerhetsskyddslagen 1996:627 i förordning ihar stödsamt som

fårdenna lag. hinder sekretessen uppgiftUtan vidare lämnas utav en-
ligt vad föreskrivs i lagen 1998:621 misstankeregister, polis-som om
datalagen 1998:622 och lagen l999:90 behandlingom av person-
uppgifter vid skattemyndigheters imedverkan brottsutredningar isamt
förordningar har stöd i dessa lagar.som

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjut-om
år.tio

18§

Sekretessen enligt första17 § stycket gäller inte
beslut åtalhuruvida skall väckas, beslut förundersökning inteattom
skall inledas beslut förundersökning skall läggas ned,samt attom

uppgift i ärende strafföreläggande eller föreläggande ord-om av
ningsbot,
uppgift omhändertagande enligt 13 § andra stycket polis-som avser
lagen 1984:387,
beslut huruvida talan skall väckas förverkande enligt kap.36 1om

eller § brottsbalken,5 §11 lagen 1960:418 strayâ föra a om va-
rusmuggling, § narkotikastraflagen6 1 968.64 eller 18 § skatte-a
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undersök-ekonomisksärskildbeslut0971:69,brottslagen attom
skall läg-undersökningsådanbeslutinledasskall attning samt om

ned.gas
uppgiftengälla,stycket upphörförsta§enligt 17Sekretessen att om

förver-sådantåtal eller talananledningmeddomstoltilllämnas omav
uppgiftenförsåvida inte sekretessstycketförstakande iavsessom

uppenbarligenuppgiften16 ellerenligtdomstolengälla hosskall
frånerhållitsharfinns i handlingmålet elleribetydelsesaknar an-som

uppgiften.gäller försekretessmyndighet därnan

förundersök-beträffandesekretessreglerfinnsparagraferdessaI om
Ändringama innebärenskilds intressen.förtill skydd attning m.m.

åtal kommerförundersökning ochbeträffandereglermotsvarande som
undersökning och talanekonomiskfråga särskildgälla i ut-att omom

förverkande.vidgat

14 kap.

2 §

i § lämnasuppgift i fall 1intehindrar änSekretess annatatt avsessom
föruppgiften behövs därmyndighet,till om

skiljan-rättegång, disciplinansvar ellerärendeförundersökning, om
förfarande vidjämförbart rättsligtfrån elleranställningde annat

verksamhetennågon rörande hans deltagande imyndigheten mot
uppgiften förekommer,myndighet därvid den

åtgärd uppgiftenden myndighet därbeslut elleromprövning avav
förekommer, eller

uppgiften före-myndighet därtillsyn eller revision hos denöver
kommer.

skriftligtuppgift lämnas i muntligt ellerSekretess hindrar inte att
bedriver förun-sakkunnig till domstol eller myndighetyttrande somav

brottmål eller särskild ekonomisk undersökning.dersökning i
telefonnum-inte uppgift enskilds adress,Sekretess hindrar att om

uppgiften behövs däroch arbetsplats till myndighet,lämnas omenmer
Uppgiftför delgivning enligt delgivningslagen 1970:428. hos myn-

fårteleverksamhet enskilds telefonnummerdighet bedriversom om
skallenskilde hos myndigheten begärt abonnemangetdock, den attom

hållas uppgiften omfattas sekretess enligt kap. 8§hemligt och 9av
den myndighet uppgiftentredje stycket, lämnas endast begärut somom

hållersöks för delgivning sig undanfinner det kan denatt attantas som
finns synnerliga skäl.eller detatt annars
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angår misstanke brottuppgiftintehindrarSekretess att omsom
myndighetellerpolismyndighetåklagarmyndighet,tilllämnas annan

föreskrivet för brottetfängelsebrottet, äringripahar motatt omsom
hindrarSekretesspåföljd böter.föranleda änkanoch detta antas annan
särskildha betydelse förkanuppgiftheller antasinte att ensomannan

polismyn-elleråklagarmyndighettilllämnasundersökningekonomisk
dighet.

6 34 §§,enligt kap. ochsekretess 7 1omfattasuppgiftFör avsom -
§ förstaeller 7 815 § eller 9 kap. 49 ellerförsta stycket,8 §8 kap.

föreskrivs ivadandra stycket gäller9 §stycket ellereller andra som
vilket inteangår misstanke brott försåvitt ärstycket endastfjärde om

två år. sekretessi Dock hindrarstraff fängelselindrigareföreskrivet än
angåruppgift misstankeinte34§4 ellerenligt 7 kap. att omsom

någon fylltinte harbrottsbalken6 kap.enligt 4 ellerbrott mot som
polismyndighet.åklagarmyndighet ellerår tilllämnasarton

omfattas sek-inte uppgiftstyckena gällerTredje och fjärde som av
stycket.kap. 9 § förstaenligt 9retess

tredje hindraroch § första och styckenaenligt kap. 1 § 4Sekretess 7
fortgåendeårinte fyllt elleruppgift enskild,inte artonatt somsomom

närstå-narkotika eller flyktiga lösningsmedel, elleralkohol,missbrukar
sjukvårdenfrån ochmyndighet inom hälso- ochtillende denne lämnas

sådan förmyndighet, det behövs densocialtjänsten till attannan om
vård,få nödvändig behandling eller stöd. Detsam-enskilde skall annat

närstå-ifråga uppgift gravid kvinna ellerlämnandegäller omma om av
för nödvändig insats till skydd för dettill det behövsende henne, om en

väntade barnet.

paragrafen uppgiftslämnande i rad olika situationer.I regleras Reg-en
ileringen innebär begränsningar den sekretess gäller enligtsom annars

1 13 kap.-
ändring i andra stycket klargjorts sekretess inteGenom har atten

polisen åklagarmyndig-hindrar sakkunnig lämnar uppgifter till elleratt
heten särskild ekonomisk undersökning.under en

fjärde stycket finns bestämmelseI myndighets lämnarätt atten om
angår åklagar-uppgifter misstanke tillbrott eller polismyndig-som om

någonhet eller till myndighet har ingripa brottet. Ettatt motannan som
sådant uppgiftslärnnande enligt tillåtetbestämmelsen brottet kanär om

påföljdföranleda böter.änantas annan
I femte och sjätte styckena frånvissa undantag den generellagörs

bestämmelsen i fjärde stycket. Femte styckets första mening avser upp-
gifter omfattas särskilt sekretess enligt vissa bestämmel-strängsom av

Sådanai sekretesslagen. fåruppgifter angårlänmas endast deser om
misstanke för intebrott vilket föreskrivet lindrigare straffär änom
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denhellerintedärsådan sekretessår. Undantagentvåifängelse avser
detsekretessbestämmelsertillämplig. Dei §3generalklausulen ärs.k.

6 §§,17 kap.socialtjänstensjukvårdenochhälso- samtgäller -avser
§, Bam-337 kap.verksamhetförsarnlingsvårdandekyrkanssvenska

ochkassarörelse,Riksbankens§,34kap.7 m.m.ombudsmannen
myndig-stycket,första8 §8 kap.upplåningsverksamhetRiksgäldens

med-9 §,kap.räkning 8enskildasföruppdragsverksamhetheternas
§,4statistik 9 kap.framställning§,15kap.arbetstvister 8iling av

personuppgifterräkningförlagringochbearbetningteknisk avannans
tele-ochpostförsändelserangår särskildauppgifter§,79 kap. som
pub-notariusstyckenaandraoch§ första samt89 kap.meddelanden

andrastycketsfemtestycket. Iandra9 §9 kap.verksamhet me-licus
såvitthänseendenvissaiundantagetnämndadetinskränksning nu

någonbrottvissamisstanke motavseendeuppgifter typergäller avom
år.18fylltinteännusom

ekonomisksärskildvidintresseuppgifterdel ärhelEn enavsom
angå misstankekansådant deslag sägastordeundersökning attavvara

miss-Även sådana direktuppgifterandra änbrott. enavsersomom
sådanvidbetydelseemellertidbrottkonkret ärtanke un-enavettom

lagöverträda-uppgiftersigkandersökning. Det röra avsert.ex. somom
närståendes eko-någonperiod ellervissunderinkomsterlegala enrens

före-stycketfjärdeihärav harbakgrundförhållanden. Motnomiska
kanuppgifterandrahindrarhellerintesekretessskrivits att an-somatt

undersökning lämnasekonomisksärskildförbetydelsetas envara av
inne-stycketi fjärdeplaceringBestämmelsensåklagare.ellertill polis

itillämpligablir ävenundantagenföreskrivnastycketi femtedebär att
emellertid härtordeundantaguppgiftslämnande. Dessasådantfråga om

betydelse.praktiskmindreavvara
endastparagrafenibestämmelsernaframhållasförtjänarDet attatt

Enligt 15får lämnas.uppgifterförutsättningarvilkaundersiktetar
myndighetpåmyndighet begäranemellertidskall5 §kap. annanav en

mån intehinderi den möterförfogaruppgift, den över,lämna som
behöri-till arbetetshänsynellersekretessbestämmelsegrund avomav
uppgif-lämnaförförutsättningarnagång. Prövningen utattomavga

myndighetdenprimärtdock alltiduppfyllda ankommerär somterna
uppgifterna.innehar
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12.12 tillFörslaget lag ändring i utlän-om

ningslagen 1989:529

10 kap.

6 §

Utbyte brott enligt 2 3 § 1 eller 5 § skall förklaras förverkat,av a om
det inte oskäligt.uppenbartär

Transportmedel eller egendom hjälpmedelanväntsannan som som
vid brott fåri 2 § eller 5 § förverkas eller befäl-ägarensom avses a om
havaren någoneller i ställe förövatägarens gärningensomannan var
eller medverkat till denna och förverkandet behövs för förebyggaatt
brott eller det finns särskilda skäl till detta. Detsamma gällerannars
egendom avsedd användasvarit hjälpmedel vid brottattsom som som

§2 eller brotteti 5 har fullbordats eller kommit tillavses a om
strafbart försök eller strafbar förberedelse. Förverkande får dock inte
ske det uppenbart oskäligt.ärom

Paragrafen innehåller bestämmelser förverkande vid vissa brottom mot
utlänningslagen. första stycketI föreskrivs för närvarande ersättningatt

har lämnats till den begåtthar vissa angivna brott skall förkla-som som
förverkad. Här har den ändringen gjorts det i stället detras att attanges

utbytet Ändringenbrotten frågai skall förklaras förverkat.av som
innebär möjligheterna till förverkande vidgas.att Av betydelse där-är
vid de preciseringar begreppet utbyte brott föreslås få sinav av som
placering i 36 kap. 1 § andra stycket BrB.

Även ändringarna i andra stycket innebär vidgade möjligheter till
förverkande. sålundaDet blir enligt förslaget möjligt förklara ocksåatt
andra hjälpmedel transportmedel förverkade.än Vidare skall även
egendom varit avsedd användas hjälpmedel vidatt de angivnasom som
brotten kunna förverkas, förutsatt brottet fullbordas eller straff-att att
bart försök eller straffbar förberedelse kommit till stånd. Anmärkas kan

för försök och förberedelse föreskrivsatt i fråga brottansvar enligtom
2 § inte beträffande brott i 5a men som avses

Ändringarna i andra stycket skall bakgrund denmotses av gemen-
åtgärd EU antagit avseende bl.a. förverkandesamma hjälpme-som av

del och vinning vid brott dense allmänna motiveringen, avsnitt 9.2,
författningskommentaren tillsamt ändringarna i 36 kap. 2§ BrB, av-

snitt 12.1.
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ändring itill lagFörslaget12.13 om

13421990:insiderlagen

27§

inteförverkat, detskall förklaras är20§enligtUtbyte brott omav
oskäligt.

ordetvid insiderbrott, har vinningförverkandegällerparagrafen,I som
Ändringen aktuelltiterminologininnebärutbyte.bytts attmot nuut

de preci-i ochmed den BrBkommerhänseende överensstämma attatt
36få placering iföreslås sinbrottutbytebegreppetseringar av somav

utsträckning för-för i vilkenblir avgörandeBrB§ andra stycketkap. l
paragraf.enligt förevarandeskeverkande kan även

ändring i lagentill lagFörslaget12.14 om

förbud1991:1969 vissamotom

dopningsmedel

5§

värdet däravföremål enligt denna lag ellerför brottvaritMedel som
det inteförverkat,sådant skall förklaras ärbrottutbytesamt up-omav

sådant eller dessförlag för brottgälleroskäligt. Detsammapenbart
enligt dennabrottmottagits och mottagandetförlaget utgörvärde, om

lag.
enligt denna laghjälpmedel vid brottEgendom har använts somsom

påkallat tillfår förverkat, detförklarasvärde äreller egendomens om
föreligger. Detsammasärskilda skälbrott ellerförebyggande annarsav

hjälpmedel vidanvändasavseddegendom varitgäller att somsom
kommit tillfullbordats ellerbrottet harlag,enligt dennabrott om

förberedelse, egendom med vilkenstrafbarförsök ellerstraffbart samt
sådant brott.befattningtagitshar utgörsom

6§ narkotika-ändringar imotsvarandegjortsparagrafen harI som
författningskommentarenanförts itill vadVi hänvisarstrafflagen. som

avsnitt 12.8.paragrafentill den se



örfattningskommentar272 F SOU 1999: 147

12.15 Förslaget till lag ändring i lagenom

1992: 1685 förskydd kretsmönsterom

för halvledarprodukter

14§

Har föremål i 12 § hjälpmedelän vidanväntsett annat som avses som
sådan framställning exemplar kretsmönstret brottutgörav av som en-

fårligt denna föremåletlag, eller dess värde förklaras förverkat, detom
behövs för förebygga brott eller det finns andra särskilda skälatt om
till det. föremålDetsamma gäller har vid försök till brottanväntssom

i denna paragraf eller åtgärdomfattas för-utgörsom avses som av som
beredelse sådanttill brott.

Första stycket gäller ifråga föremåläven varitett avsett attom som
användas hjälpmedel vid brott där brottet har full-sägs,som som om
bordats eller kommit till strafbart försök eller strajbar förberedelse.

I andra stycke föreskrivs bestämmelserna i förstaett nytt stycketatt
skall frågagälla i föremål varitäven avsedda användas vidattom som
sådant brott. En förutsättning för förverkande sådana föremål är attav

brott förövats. På motsvarande enligt den föreslagnaett sätt be-som
stämmelsen i 55§ femte stycket upphovsrättslagen krävs för förver-
kande här brottet fullbordats eller straffbart försök elleratt att ett en
straffbar förberedelse till stånd.kommit

Bakgrunden till ändringen har behandlats i den allmänna motive-
ringen avsnittunder 9.2. Se författningskommentarenäven till ändring-

i 36 kap. 2 § BrB avsnitt 12.1.arna

12.16 Förslaget till lag ändring i lotteri-om

lagen 1994:1000

58§

Utbyte brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, intedet ärav om
uppenbart oskäligt. gällerDetsamma utrustning, handlingar och annan
egendom har vid eller föremålvaritanvänts för sådant brott.ettsom
Om spelautomat förverkas skall innehålldess förklarasäven förver-en
kat, det inte uppenbart oskäligt.ärom

Första stycket gäller ifråga egendom avseddäven varit attom som
användas hjälpmedel vid brott där brottet har full-sägs,som som om
bordats.
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brottsbal-36 5 §framgår kap.vadFörverkande kan, utöver avsom
ställetItillhandahållit egendomen.yrkesmässigtdenske hosken, som

förverkat.förklarasvärdedesskanegendomenför

vidtagitsinsatserbl.a.i emotdagföreskrivsstycket attförstaI som
änd-har denförverkade. Härförklarasskalllotterilagenenligtbrott

lagenligt dennabrottutbyteställetidetgjorts attringen avatt anges
iskekunnadärmedFörverkande kommer attförverkat.förklarasskall

preci-därvid debetydelsenärvarande. Av ärförutsträckning änstörre
i 36placeringföreslås få sinbrottutbytebegreppetseringar somavav

BrB.stycketandra1 §kap.
förverkande vid-tillmöjligheternastycke harandraGenom ett nytt

användasavseddvaritegendomomfatta atttill somäven somgats
sådantförutsättning förförevarande lag. Enenligtvidhjälpmedel brott

fullbordan.tillfråga kommitibrottetförverkande är att
åtgärdÄndringen denbakgrundskall sommot gemensammaavses
vinningochhjälpmedelförverkandeavseende bl.a.antagitEU avav

författningskom-avsnitt 9.2motiveringen,allmänna samtdenbrott se
avsnitt 12.1.BrB,36 kap. 2 §itill ändringarnamentaren

ändring i lagentill lagFörslaget12.17 om
sank-internationellavissal996:95 om

tioner

12§

§ ellerenligt 8hjälpmedel vid brottharEgendom använts somsom
förverkad,får förklarassådant brotttillkommithar omettgenomsom

skäl.särskildafinnsbrott eller detförebyggaförbehövsdet annarsatt
vid brottanvändasavseddegendom varitgäller attDetsamma en-som

någonvilkenegendom medfullbordats,harbrottet8ligt samtom
sådant brott.befattningsådan utgörtagithar som

förverkat.förklarasvärdekan dessegendomenförställetI

innehåller föreskriftersanktionerinternationellavissa omLagen om
straff-finns§lagens 8sådana sanktioner. Ivissagenomförandet enav

oakt-uppsåtligen elleråsidosättandebestämmelse av grovavsersom -
bestämmelser.lagensenligtmeddelatsharförbudsamhet somav-

förverkandebestämmelserinnehållerparagrafFörevarande avom
Ändringen möjlig-innebär8enligtvid brott atthjälpmedel enm.m.

användasavseddvaritegendomförverka attävenhet öppnas somatt
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Ändringenvid sådant brott. skallett bakgrund denmotses av gemen-
åtgärd EU har antagit avseende bl.a. förverkandesamma hjälp-som av

medel och vinning brott se den allmänna motiveringen, avsnitt 9.2av
författningskommentaren tillsamt de föreslagna ändringarna i 36 kap.

2 § BrB, avsnitt 12.1.

12.18 Förslaget till lag ändring i lagenom

1997: 1024 skattemyndighetersom

medverkan i brottsutredningar
1§

Skattemyndighetemas verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt
skattebrottslagen 1971:69,
19 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen 1975:1385,
11 § tredje stycket lagen 1967:531 tryggande pensionsut-om av
fastelse m.m.,
folkbokföringslagen 1991:481 samt
11 kap. 5 § brottsbalken.
En skattemyndighet får medverka vid undersökning också i fråga

brott iän förstaannat stycket, åklagarenom finnersom anges om att
det finns särskilda skäl för detta.

En skattemyndighet får medverka vidäven särskild ekonomisk un-
dersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken.a

2a§

Åklagare leder särskild ekonomisk undersökning enligtsom 23 kapa
rättegångsbalken får vid undersökningens verkställande anlita biträde

skattemyndigheten. Skattemyndigheten fårav verkställainte beslut om
tvångsmedel.

Ändringama innebär åklagare, lederatt särskild ekonomisksom en un-
dersökning, möjlighet anlita biträde skattemyndighetattges vidav ge-
nomförandet undersökningen.av
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lageniändringlagtillFörslaget12.19 om

elektroniskaför121998: l ansvarom

anslagstavlor

8§

§ den-enligt 7vid brottharhjälpmedel använtsandraochDatorer som
förebyggaföråtgärden behövsförverkade, attfår förklaraslag omna

skäl. Detsammasärskildafinnsdetellerbrottslighetfortsatt annars
enligt 7vid brottanvändasavseddegendom varit omgäller attsom
underlåtasdelvisfår ellerheltFörverkandefullbordats.har ombrottet

oskäligt.förverkandet är

tillvidgatsförverkandeÄndringen till attmöjligheternainnebär om-att
vidhjälpmedelanvändasavseddvaritegendom attfatta somäven som

förverkandesådant ärförförutsättningEnlag.förevarandeenligtbrott
fullbordan.tillkommitfråga haribrottetatt

åtgärdÄndringen bakgrund denskall somgemensammamot avses
vinninghjälpmedel ochförverkandebl.a.avseendeantagitEU avav

författningskom-avsnitt 9.2motiveringen,allmänna samtdensebrott
12.1.avsnitt36 2 § BrB,kap.iändringarnatillmentaren
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Komrnittédirektiv

Dir.brottvinningFörverka av
1997:48

199720regeringssammanträde denvidBeslut mars

uppdragetSammanfattning av

vinningförverkafrågorutredaförtillkallas attutredaresärskild attEn om
brott.av

ekonomiskfrågaiutvecklingenbakgrundskall,Utredaren ommot av
narkotikabrottslighet,särskiltbrottslighet,organiseradochoch grovannan

tillräckligabrottvinningförverka ärreglerdagensundersöka att avomom
effektivtbrottslighet sätt.angripa denna ettför kunnaatt

frånförverkandeförfarandet,ikedjanhelaskallUtredningen avse
Enförverkande.beslutverkställandetillutredningochspaning omav

från förver-erfarenhetermån utländskavadihuvuduppgift övervägaär att
svenskadenförutgångspunkt göraanvändaskandeområdet attkan ensom

effektivare.förverkandelagstiftningen
ändrasbörhäleribestärnmelsemaocksåskall övervägaUtredaren om

frågaiförfarandenbrottsligai dagstraffvärdakriminaliseraför att men
exempel kanbrottsligt Ett atttillkommit sätt.tillgångar varaettsomom

skattundandragenutgörmed omsättanågonhjälpa att pengar somannan
eller tull.

exempelvisskalllagändringar övervägas,åtgärderOckså andra än
intematio-myndighetssamarbete,arbetsmetoder,frågaiförbättringar om

kompetenshöjning.ochsamarbetenellt
1999.utgångenföreredovisasskallUppdraget av mars

förverkandeNuvarande regler om

finnsSkilda reglerbrottsbalken.36 kap.finns iförverkandeReglerna om
hjälpmedel vid brott.respektivebrottvinningutbyteförverkaför att av

detske,skallförverkandereglernainnebärvinninggällerdet attNär om
någonsådantfrågagäller iDetsammaoskäligt.uppenbartinte somär om

Reglernamed brott.sambandiför kostnaderersättningtagithar emot som
brottsbalken.enligtbrottsikteendasttar
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Om begåsbrott i utövningen näringsverksamhet och det uppkommerav
fördelar för näringsidkaren, skall värdet därav förverkas, det inte ärom
oskäligt.

Förverkande kan ske hos gärningsmannen eller andra i lagen särskilt
angivna exempelvis har medverkat till brottet,personer, den iannan som

ställe gärningsmannen eller medverkande ellervars denannan var som
beretts vinning brottet. Förverkande kan också ske hos dengenom som
efter brottet förvärvat egendomen bodelning eller på grundgenom av arv
eller genomeller gåva ellertestamente efter brottet förvärvatsom egen-
domen och därvidsätt haft vetskapannat eller skälig anledningsom att

egendomen hade sambandanta med brottet.att
Förverkande beslutas domstol talan åklagare. Också åklagareav av

och polismyndighet kan under vissa förutsättningar besluta förverkan-om
de.

Också inom specialstraffrätten finns regler förverkande, iom som
många fall hänvisar till reglerna i brottsbalken.

På det mellanstatliga planet kan erinras bl.a. den konventionom om
penningtvätt, efterforskning, beslag förverkandeoch vinning brottav av
förverkandekonventionen, Europarådet den 8antogs novembersom av
1990.

Behov översynav en

Regeringens ekonomiskstrategi brottslighetmot

Regeringen beslutade i april 1995 strategi för åtgärdersamlade denen mot
ekonomiska brottsligheten. Strategin redovisades för riksdagen, intesom
hade någon erinran innehållet skr. 1994/95:217,mot bet. 1994/95:JuU25,
rskr, 1994/95:412.

Det i strategin uppställda målet påtagligtär minska den ekonomiskaatt
brottsligheten åtgärder innebär kraftiggenom sammantaget ökningsom en

samhällets insatser sådan kriminalitet.av Enmot utveckling och effektivi-
sering skall ske bl.a. det gällernär förebygga, upptäcka,att utreda och
lagföra ekobrottslighet. Utvecklingen den internationella ekobrottslig-av
heten det därvidgör mycket viktigt lägga betydligtatt tonviktstörre viden
den internationella dimensionen i det brottsbekämpande arbetet hittills.än

Vinning brottav

Att effektivisera förverkandet vinning från den kvalificerade brottslig-av
heten har under år utvecklats till huvudfrågoma inomsenare deten av
internationella kriminalpolitiska samarbetet.
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Denpenningtvätt.åtgärdersammanhangdetta är motiaspektviktigEn
och harekobrottsstrategiregeringensihuvudpunktemafrågan utgör aven

internationellaiochländerandraansträngningar ibetydandeäven ägnats
organisationer.

brottslig-ekonomiskfrånbådevinningkan utgöratvättasPengar som
Oavsettnarkotikahandel.minstintekriminalitet,frånochhet annan

förinompenningtvättåtgärderdockfaller mot ramenursprungpengamas
tillkallatsharutredaresärskildbrottslighet. Enekonomiskstrategin mot
1995: 18,Fipenningtvätttill reglereffektivare motförslagutarbetaför att

1995:132.dir.
åtgär-ytterligareutredning för övervägaförutskickas attstrateginI en

från brott.vinsternamycketförverka deför storafinnaförder vägar attatt
sidanandra myntfrån kanbrottvinningFörverkande sammaavsomsesav

handlar detfallenI bägge att statenpenningtvätt.åtgärderna ommotsom
medblodomlopp,brottslighetenskvalificeradedenangriperpå olika sätt
ellerbrottsligtåtkommits sättharandra ord strömmama pengar somav

kriminalitet.medsambandharannarssom
betänkandetiupplystsharpenningtvätt attFrån utredningen manom

åtgärdernaeffektiviseringmellansambandetbehandlakommer avenatt
vinningförverkareglernaskärpningoch attpenningtvätt omavmot en

från brott.
åtskilligafåttarbetesitthar underekobrottsberedningRegeringens
växandeochfrånvinning brott ärfrågan storindikationer avatt om

frånUppgifterna kommerSverige.iinternationelltsåvälbetydelse som
bildDenfrån internationellatullåklagare och sompolis, samt organ.

följande.framtonat är
kvalificeradedenår inneburitharunder attUtvecklingen senare

frågaiminstintegällervinster. Dettamycketbrottsligheten omstorager
basis i forminternationellbedrivsbrottslighetorganiserad avsom

Menellernarkotikabrottslighet sätt.annatbrottslighet,ekonomisk
förgreningarinternationellaomfattandebrottslighetockså ekonomisk utan

vinster.betydandekan generera
snabbaserieoftafrån brottvinsterna tvättasmycketDe genom enstora

sällanefterhand. Intespåra isvåramycketdem atttransaktioner görsom
utländskt kontotillräckviddmyndigheternasutanför etttillgångarnaförs

De kanskildaanvändas sätt.sedanTillgångama kaneller sätt.annat
vanligareAlltaktiviteter.brottsligaiåterinvesterasexempelvis synesnya

ellernäringsverksamhetlegaliinvesterasfrån brottvinningblidet att
sålundakriminell. Det attintei sig ärverksamheti uppgessomannars

och härförs till Västeuropaländerösteuropeiskaibrottslighetvinning av
polisenharSverigeIfastigheternäringsverksamhet,iinvesteras m.m.

iköpareförvärvasomfattningökandeifastigheter avrapporterat att
dunkelt.ärmedVästeuropa ursprungvarspengar
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På den internationella drivs frågorna åtgärder penningt-scenen motom
och förverkande vinning frånvätt brott med kraft den s.k.om av stor av

Financial Action Task Force FATF. Såväl Sverige åtskilliga andrasom
länder medverkar i FATF. sin årsrapportI 1995/96 har FATF starkt
betonat vikten nationellade reglerna förverkandeatt frånvinningav om av
brott effektiva. FATFär har därvid sin mening anfört de svenskaattsom
reglerna vinningsförverkande bör över.om ses

Frågan har inom ocksåEU uppmärksammats den s.k. högnivågrupp-av
brottslighet.organiseradmoten

Lagstiftning andra länderi vissa

Vissa länder har, under intrycket hoten från den kvalificerade brottslig-av
heten, flyttat fram sina positioner påtagligt det gäller lagstiftningennär om

förverka vinning från brott. Det handlar bl.a.att möjlighetöppnaattom en
förverka tillgångar från dömtsatt för kvalificerad brottslig-personer som

såvidahet, de inte kan sannolikt tillgångarnagöra har anskaffats påatt ett
lagligt Detta kan uttryckas såsätt. de kvalificerade, dömdaatt brotts-mest
lingama i samhället själva får bära bevisbördan för hur de har skaffat sig
fastigheter, värdepapper, banktillgodohavanden och andra tillgångar.

I Tyskland infördes regler denna innebörd i strafflagstiftningen årav
1992. Reglerna innebär förverkande tillgångar skallatt ske omstän-av om
digheterna berättigar till antagande tillgångarna har varit inblandadeatt i
eller har samband med straffbar handling. Detta gäller endast i frågaen

vissa i lagstiftningen särskilt angivna gärningar såsomom penningtvätt,
människohandel och narkotikabrott. Däremot krävs inte den tilltaladeatt
döms för de brott har samband med den egendom förverkas. Detsom som
krävs heller inte det vilken konkret handlingatt det handlaranges utanom,
det räcker omständigheterna visar tillgångarnaatt frånhärrör straffbaraatt
aktiviteter.

I Nederländerna genomfördes år 1993 omfattande strafflagsreforrnen
med syfte kunna förverka vinning från brottatt effektivare Bl.a.ett sätt.
infördes regler innebär döms för vissaatt slagsom om en person av
allvarligare brottslighet, så kan domstolen under vissa förutsättningar
besluta förverka vinning från allvarlig brottslighetatt det finnsannan som
skäl den tilltalade har begått. Tillatt anta sådantatt grund för förverkande
skall ligga finansiells.k. utredning. Reglerna sikte främsten tar över-
trädelser sådana straffbestämmelser riktar sig organiseradav som mot
brottslighet.

Också i Storbritannien finns liknande regler förverkande vinningom av
från viss allvarlig brottslighet. När det gäller narkotikabrottslighet fick
reglerna sin årnuvarande lydelse 1994. Reglerna det möjligtgör att
förverka vinsten från alla narkotikabrott domstolen finner denattsom



Bilaga 1 281SOU 1999:147

fällsvederbörandede brottendast det ellerbegått, intetilltalade har som
utgåskall domstolenvinstens storlekbedömandeför. Vidtill avansvar

tillgångar vederbörandeförmögenhet och dehelafrån tilltaladesden som
åren. beloppEttunder deförbrukattillförts ellerhar motsva-senaste sex

detilltalade visarinte denskall förverkas,tillgångar.rande dessa attom
narkotikaornrådetOcksåfrån narkotikabrottslighet. utanförinte härrör
omgångar,skärpts i fleravinningsförverkandefinns regler senastsomom

narkoti-långtgående det gällerinte likaår dock1995. Reglerna närär som
kabrottslighet.

såsom finns reglerFrankrike och USA,Också i andra länder, om
från brottslighet."härrör organiseradvinningförverkande somav

nordiska förslagAktuella

fram. Iriktningen nyligen lagtsi den angivnaförslagI Norge har ett
1996, effektivfrån Merbetänkande septemberförverkandekommitténs

föreslås förverkandevanliga reglernavinning, deinndragning att avomav
fallinnebär i vissamed regelvinning skall kompletteras attsom manen

från straffbarakonkretisering denkravetundantagskall kunna göra av
förverkavinningen. möjlighetmedfört Dennahandling att avsersom

handlingarstraffbarabefunnits skyldiga tillendast grövrepersoner som
vinning. Regelnsådan de kan betydandekaraktär tarär att gesom av en

berördasannolikheten för hela denfall därsikte är stor att personens
brottslig verksamhetförvärvad i samband medförmögenhet är utan att

någon straffbelagd gärning.till konkrethänföra egendomenkanman
omfatta medelföreslagna regeln skall inteFörverkande enligt den som

tillåtettillåtet förvärvadeeller medförvärvatvederbörande har sätt
allföreslår förverkadet skall finnas möjlighetKommitténmedel. attatt

frånsannolikt härrörinte kanberördaegendom den göra ettpersonensom
tillåtet förvärv.

föreslår processuella reglerockså det införsFörverkandekommittén att
ieffektivttillämpasförverkandereglema kanför säkerställa deattatt nya

tillgång effektiv insamlingtillhandlar bl.a.praktiken. Reglerna avom en
förverkande.verkställa beslutochfinansiella upplysningar att omom

1996 propositionregeringen i novemberDanmark beslutadeI enom
rättegångsbalken ochändring i strafflagen,förslag tillmed lag vapen-om

ingår regeringens handlings-led i den danskaPropositionenlagen. ettsom
rockerkriminalitet mc-brottslighet och s.k.organiseradplan mot

föreslås för möjliggöraändringar i strafflagenkriminalitet. Bl.a. att
sistnämnda delfrån icke identifierbar kriminalitet. Iförverkande vinsterav

norska utredningsförslaget.nämndaförslaget detbygger ovan
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framförtsSynpunkter behovetpå översynsom av en

Från åklagarhållpolis- och har framhållits de nuvarande reglernaatt om
förverkande frånvinning brott inte fungerar särskilt effektivt. Det berorav
bl.a. svårt fådet ofta fram full bevisningär sambandet mellanatt att

tillgångviss och brottslighet. Exempelvis kan det inträffa atten grovten
kriminellt belastad har betydande ekonomiska tillgångarperson som man

goda grunder kan misstänka frånhärrör brottslig verksamhet men som
gårinte vissthärleda till eller vissa brott.att

också framhållitsDet har polisen inte hållithar jämna medatt steg
utvecklingen det gäller kompetens ochnär arbetsmetoder för spåraatt
tillgångar frånvinning brott.utgörsom

Generaltullstyrelsen framhållithar det finns behovatt ett stort attav
förverka vinning brott hänför sig till varusmugglingslagens ornrå-av som
de.

Det frånhar vidare, polis- åklagarhåll,och förts fram delen mera
detaljbetonade förverkandereglemassynpunkter nuvarande utformning.
Bl.a. har rättsläget osäkert det gäller förverkandesagts näratt synes vara

vissa slag tillbehör vid hantering narkotika, främst piporav av av som
används för röka hasch. Kritik har vidare förts fram reglernaatt mot om
hur skall förfara förverkadmed egendom. Nuvarande regler har iman
vissa fall tilllett myndigheterna har sig skyldiga försälja förver-att sett att
kade knivar, åtgärd har uppfattas stötande och inbju-en rentavsom som
dande till farlig brottslighet. Det har också påtalats finnsdet behovatt av

förfarandereglemaöver bakgrund det bolagatt tidigaremotse attav som
för försäljningen förverkad egendom inte finns.längresvarat av

Vissa speciella frågor

Justitiekanslern föreslagitJK har regeringen det 36i kap. l7 § brotts-att
balken införs bestämmelse innebär förverkad egendomatten som om
försäljs förbehåll för bestående särskild sårättighet,utan en statensvarar
för den skada orsakats rättighetshavaren intill värdet vad harsom av som
tillfallit förverkandet.grund JK har i anslutningstaten härtill föror-av
dat vissa regeländringar förfarandet sådanai fall.rörsom

JK har också uppmärksammat regeringen bestämmelsen i 36 kap. 17
§ andra stycket brottsbalken, innebär utbyte brottattsom om av som

skada för enskild förklarats förverkad hos någon,mot isvarar statensvarar
dennes ställe för ersättning den skadelidande intill värdet vadav som
tillfallit grund förverkandebeslutet. Bestämmelsenstaten endastärav
tillämplig förverkande enligt brottsbalken. JK det finns skälattmenar

inte bordeöverväga också dåträda in förverkandeatt utbytestatenom av
brott någonsker med stöd bestämmelse i specialförfattning.av av en



Bilaga 1 283SOU 1999:147

också brottsbalkens bestämmelsersammanhangetintresse i ärAv om
påhuvudsakligen sikte egendomHäleribestämmelsema ärhäleri. tar som

från brott.vissa andra härrörnågon ellerfrånhänd brott sättsomgenom
del förfaranden harfaller däremothäleribestämmelsemaUtanför en som,

såsom med medelså straffvärda, befattningdet kansagts, somvara nog
åtkommits skattebrott.undandragits eller genom

örverkandekonventionenF

år finns regler vidgatförverkandekonvention 1990EuroparådetsI omav
förverkandevid brottsutredningar och vidinternationellt samarbete av

Sverige konventionen medtillgångar har tillträttförvärvadebrottsligt m.m.
går längreförbehåll med konventionenhängervissa änattsammansom

1995/96:49,vissa avseenden bet.lagstiftning i prop.svensk
vid1995/96:59. propositionen framhölls därvid1995/96:JuUl0, Irskr. att

lagstiftningen förverkandekon-den svenska börframtida överväganden av
i beaktande med syfte konventionensventionens bestämmleser tas att

såfå tillämpning möjligt. Riksdagenvidsträcktbestämmelser skall somen
godtog detta.

Utredningsuppd raget

frågorför förverka vinningsärskild utredare tillkallasEn överatt attse om
brott.av

frågabakgrund utvecklingen i ekonomiskUtredaren skall, mot av om
organiserad brottslighet, särskilt narkotikabrottslighet,och ochannan grov

tillräckligaförverka vinning brottundersöka dagens regler ärattom om av
brottslighet effektivtför kunna angripa denna sätt.ettatt

undersöka hur nuvarande regler fungerar i praktikenUtredaren skall
för effektivarerättsliga andra hinder kan finnasoch vilka eller ensom

bl.a. möjligheten styrka kopplingenhantering. Därvid bör beaktas att
tillgångar det rättsstatliga intresset förhindramellan och brott att attsamt

ocksåkontrolleras kriminella element. Detförmögenheter ärstora av
svårighet ligga förs olikakan i medel mellanviktigt beakta den attatt som

länder.
ocksårefonnbehoven skall utredaren in deVid bedömande vägaav

kvalificerade brottslighetens utveckling finns ierfarenheter den somav
länder, exempelvis länder inom EU.Sverige och i andra jämförbara andra

långtgåen-särskilt erfarenheterna denUtredaren skall därvid redata av
området finns i vissa länder.de lagstiftning dessa Det ärsom av en

månhuvuduppgift för i vad de utländska exemplenutredaren övervägaatt
utgångspunkt för skärpningar behövas ibör användas de kansom som

fråga förverkandelagstiftningen.den svenskaom
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inte bara i förekommande föreslåI uppdraget ligger fall behövligaatt i
fråga själva förverkandereglema.skärpningar i Också angränsandeom

förregler kan behöva förverkandereglema fåändras skall genomslag.att
gäller särskilt reglerna utredning ochDet förfarandet vid förver-om om

såledeskande, de straffprocessuella ireglerna vid mening. frågaEn viktig
därvid dagens regelverk tillräckliga möjligheter ingripa medär attom ger

tvångsmedel för säkerställa utredning och verkställighet iatt samman-
hanget.

börfråga behandlasEn kopplingen mellan vinningsför-ärannan som
brottmålshanteringverkande och i övrigt, med månandra ord i vad förver-

kandefrågan bör kunna behandlas för sig nödvändigtvis ingå iutan att lett
förfarande fram till någonleder fördöms brott. lattsom

iUtredaren skall reda utvecklingen i fråga det internationellata om
samarbetet förverkande.det gäller detta ocksåI liggernär analyseraatt j

sådantbehovet samarbete behovet förverkandereglema i desamt attav av
olika ländernas korresponderar förrättssystem samarbetet skall fungeraatt
väl. Utredaren skall i det sammanhanget undersöka behovet ytterli-attav

utveckla det internationella samarbetet, exempelvis attgare genom
utveckla internationella avtal området. Vid behov skall utredaren
utarbeta lagändringarförslag till åtgärdereller andra behövs för attsom
effektivisera detta samarbete.

Även huvudändamålet utredningenmed effektivisera förver-är attom
kande i kvalificerade brottsliga sammanhang, skall ocksåutredarenmera
undersöka behovet regeländringar inom speciella områden,av mera

sådana frågorexempelvis förverkande narkotikatillbehör, försälj-om av
ning förverkad egendom berörtsav m.m. som ovan.

ocksåUtredaren skall häleribestämmelsemaöverväga bör ändrasom
för krirninalisera straffvärda i dag brottsliga förfaranden frågaiatt men

tillgångar på eller brottsligt har brottslig anknytning.ett annatom som en
på sådantEtt exempel förfarande kan hjälpa någon medatt attvara annan

undandragen skatt,omsätta tullutgör eller avgift. Utredarenpengar som
såledesbör vidare perspektiv bedöma vilka brottstyper skallettur som

kunna medföra kriminalisering efterföljande befattning meden av en
frånegendom brott.

Det viktigt polisen och andra berördaär myndigheter har effektivaatt
rättsliga instrument arbetsmetoderoch adekvat kompetens församt atten
kunna spåra tillgångar kan vinning från brott. Efter beslututgöraupp som

förverkande viktigtdet beslutet kanär verkställas effektivtattom ett
Utredaren bör därför undersöka reformbehovetsätt. frågai hela kedjanom

i förverkandeproceduren, från spaning till verkställighet. Det kan därvid
bli aktuellt inte bara lagändringar också åtgärderövervägaatt utan av

såsomslag, arbetsmetoder, former för myndighetssamarbete, inter-annat
nationellt samarbete och kompetenshöjning.
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Europarådets skall beaktasförverkandekonventionBestämmelserna i
tillämpningsområde så vidsträcktkandennasambitionen görasmed att

1995/96:JuU1O s.5.jämför bet.möjligtsom

Övrigt

Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Riks-samråda medUtredaren skall
Finansinspektionen.Generaltullstyrelsen ochskatteverket,

budgetproposition myndighet,aviserasårs1997I att en ny
år 1996/97:1.under 1997skall inrättas prop.Ekobrottsmyndigheten,

myndigheten. Utredaren skallsamråda med denskallUtredaren även
inom Justitiedepartementet,också samråda arbetsgruppmed den som

hotbilder utveck-uppgift kartlägga och1996 medoktobertillsatts i att
ekobrottsligheten ochfråga den internationellalingstendenser i attom

kriminalpolitiska reformarbetetinriktningen detförslag tillutarbeta av
området Internationella ekobrottsgruppen.inom det

ibeaktas kommit fram Penningtvätt-skall vadutredningsarbetetI som
arbete.utredningens Fi 1995:18

direktiv till samtliga kommittéerregeringensutredningen gällerFör
åtagandenprövning offentligarörande bl.a.och särskilda utredare, samtav

brottsförebyggandeför brottsligheten och detredovisning konsekvenserav
arbetet.

utgångenslutredovisas före 1999.Arbetet skall av mars

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

utredningen Förverka Dir.Tilläggsdirektiv till

1997:48 1999:48vinning brott Juav

juniBeslut vid regeringssammanträde den 1999.17

Sammanfattning uppdragetav

1997:02 iFörverkandeutredningen Ju uppdrag vadutöverattges som
frågor.direktiven utreda ytterligare tvåi de ursprungligaanges

första utredningen undersökaFör det skall möjligheterna förver-attom
från bestickning ellerka vinster mutbrott bör utvidgas förmutor samt att

åtagandetdärigenom bättre uppfylla i inomden OECD upprättade kon-
komiptionventionen bekämpande i internationella affärsförbindel-om av

ser.
För andra utredningen bakgrunddet skall beslut inom EUmot ettav

vilka åtgärder behöver vidtasundersöka för Sverige skall kunnaattsom
återkalla måneller i möjliga begränsa förklaringen till artikel 2största

i Europarådets förverkandekonvention årpunkt 1 1990. Artikelnav
föreskriver vidta nödvändiga åtgärderskall för kunnaatt parterna att
förverka hjälpmedel vinningoch brott och förklaratSverige har attav

endastartikeln skall tillämplig vissa brott.typervara av
Utredningen de förslag författningsändringarskall lämna till densom

finner nödvändiga.
Tiden för förlängs utgångenuppdraget till oktober 1999.av

Huvuddirektiven

Regeringen beslutade den 20 1997 direktiv särskildtill utreda-mars om en
frågormed uppgift utreda förverka vinning Dir.brottatt attre om av

1997:48. Utredningen Förverkandeutredningen.antog namnet
Huvuduppgiften för utredningen bakgrund utvecklingen iär motatt, av

fråga ekonomisk och organiserad brottslighet, särskiltom annan grov
narkotikabrottslighet, undersöka dagens regler förverka vinningattom om

brott tillräckliga för angripakunna denna brottslighetär att ettav
effektivt skall ocksåUtredningen häleribestämmelsemasätt. överväga om
bör ändras för kriminalisera straffvärda, i dag brottsliga förfa-att men
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fråga tillgångar eller har brottsligranden i sättett annat an-somom
knytning.

frågapå i det internationellareda utvecklingenUtredningen skall ta om
utarbetaförverkande. Vid behov skall utredarengällersamarbetet detnär

åtgärder för effektivise-eller andra behövstill lagändringarförslag attsom
detta samarbete.ra

Europarådets årförverkandekonvention 1990iBestämmelserna av
såtillämpningsområdetambitionen skallmedskall beaktas görasatt

möjligt.vidsträckt som

OECD-konventionen

förhandlatskonvention fram bekämpandeOECD harInom om aven
offentliga tjänstemän i internationella affärsför-bestickning utländskaav

undertecknade konventionen den december 1997.bindelser. Sverige 17
lagstiftningsåtgärder för Sverige skall kunna tillträdaNödvändiga att

vidtagits 1998/99:32, 1998/99:JuU16,konventionen har prop. bet. rskr.
i kraft1998/991167. Lagändringarna träder den 1 juli 1999. Regeringen

1999 Sverige ratificerabeslutade den 6 maj skall konventionen dnratt
UD1999/619/IH.

föreskriver bl.a.Artikel 3.3 i konventionen varje skall vidta deatt part
åtgärder nödvändiga för säkerställa vinstenochär attatt mutansom av

offentligbestickning utländsk tjänsteman, eller värdeegendom ettav aven
sådan vinst, kan beslagtas och förverkas.motsvararsom

brottsbalken skall förverkat,Enligt 36 § utbyte brott förklaraskap. 1 av
oskäligt. utbyte ligger någondet inte uppenbart I begreppetär attom

något värde. innebärmottagit eller Det kan förverkasegendom att mutaen
och därmed gjort sig skyldighos den mottagit den till mutbrott.som

torde förverkande inte kunna ske inte överlämnats,Däremot när mutan
den blivit kvar hos den erbjudit eller utlovat den. Det kant.ex. om som

ifrågasättas fullo åtagandetdärför svensk lag till uppfyller i konventio-om
ansågsjälva skall kunna förverkas. Regeringen detta inteatt attmutannen

torde medföra Sverige skulle förhindrat tillträda konventionen,att attvara
åtagandetinnebörden i denna del och dess kon-den närmareattmen av

sekvenser för svensk lagstiftning borde hanteras inom för denramen
pågående förverkande 61. Under riksdagsbe-utredningen a.om prop. s.

någrahandlingen framfördes inte synpunkter bedömning iregeringens
Utredningens bör denna bakgrund utvidgas tilldenna del. uppdrag mot att

åtagandetfrågangälla den innebörden i artikel 3.3 inärmare avom
konventionen dess konsekvenser för svensk lagstiftning.och
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åtgärden förverkandekonventionenochDen gemensamma

åtgärd penningt-inom EU1998december3Den antogs omgemensamen
förverkande hjälp-ochspårande, spärrande, beslagidentifiering,vätt, av

Åtgärden9.12.1998, l.EGT L 333,brottvinningmedel och s.av
år 1990. Medlems-förverkandekonventionEuroparådetskompletterar av

lagstift-åtgärden till derasåtar isig den att attstaterna gemensamma se
generellt tillämplig och inteförverkandeochpenningtvättning är merom

skall inteMedlemsstaternabrottstyper.ellertill vissa brottbegränsad
de skallförverkandekonventionen ochreservationer tillutnyttja tillrätten

åtgärden sååtgärder genomföra denförlämpligavidta att gemensamma
medlems-mån lagändringar skallden det krävskraft. Iden träder isnart

år fram de förslag krävs.inom läggatrestaterna som
ratificerades utnyttjadeförverkandekonventionensamband medI att

SÖ6artiklarna ochreservationer avseende bl.a. 2tillSverige rätten
ratifikationföregick Sverigeslagstiftningsarbete1996:19. I det som

svenskaframtida överväganden denvidregeringen att avmanangav
förverkandekonventionens bestämmelser medlagstiftningen bör beakta

få så tillämpningbestämmelser skall vidsträcktkonventionenssyfte att en
godtog1995/96:49 ll. Riksdagen detta.möjligt prop. s.som

och föreskriverbehandlar penningtvättsbrottArtikel 6 punkt l att
åtgärder vidtas med egendomvissaskall straffbeläggaparterna som som

förklarade artikeln skall gällaSverige endastvinning brott.utgör attav
från vidtagitbrottsligt förvärv. Regeringen haregendom härrörsom

återkallas. proposi-åtgärder förklaringen skall kunna Inödvändiga för att
åtgärder1993:768ändringar i lagention till riksdagen motomom

l998l99zl9 gjorde regeringen den bedöm-bl.a.penningtvätt, prop.m.m.
återkallas med till regeringenskunde hänsynningen förklaringenatt

häleri. Riksdagenbrottsbalkens bestämmelserförslag till ändringar av om
propositionen framlagda förslagenantagandet de ihar, i samband med av

bedömning förkla-regeringensändringar i brottsbalken, lämnattill attom
1998/99: 134.återkallas erinran 1998/99:JuU8, rskr.ringen kan bet.utan

i kraft juli 1999. Regeringen beslutade denträder den 1Lagändringama
1999, skallfr.o.m. den 1 julijuni förklaringen, med verkan10 1999 att

finnsinnebär inte längreåterkallas Jul999/2704/L5. detdnr Detta att
häleribestämmelsema börför utredningenanledning övervägaatt om

ändras.
varjeförverkandekonventionen skallpunkt 1 iEnligt artikel 2 part

lagstiftningsåtgärder åtgärder nödvändigasådana och andravidta ärsom
värdeoch vinning eller egendomför förverka hjälpmedelkunnaatt vars

förklarasådan artikel punkt 2 kanvinning. Enligt 2 attpartmotsvarar en
kategorier brottde brott ellertillämplig endastpunkt l i artikeln är av

ratificeradessamband med konventionenförklaringen. Ii attangessom
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bestämmelsen i artikel 2 punkt för Sveriges delförklarade Sverige 1att
sådant sådanatillämplig utbyte brott och hjälpmedelskall vidavvara

förverkas enligt bestämmelserna i brottsbalken,kan narkotika-brott som
1991:1969strafflagen 1968:64 eller lagen förbud vissa dop-motom

Beträffande brottslighet förbehöllningsmedel. sig Sverige rätten att,annan
så motiveratutsträckning med hänsyn till brottstypen, föreskrivai den är

SÖbegränsad omfattning 1996:förverkande i 19.mer
brott torde i allt väsentligtBegreppet utbyte vinning medmotsvaraav

har förverkandekonventionen.innebörd detta uttryck enligtden Trotssom
konventionens förverkandebestämmelser anledning vissadetta tillger

Även förverkande frågatillämpningsproblem. utbyte kommakan iom av
mångaoch brott såvid brottsbalksbrotten inom specialstraffrätten, sträcker

långtalltid likalagstiftningen inte förverkandekonventionen.sig som
1960:418gäller lagen straff för varusmugglingDetta t.ex. om

varusmugglingslagen. Enligt 9 § varusmugglingslagen sålundakan i
fråga föremålvarit föregendom varusmugglingsbrott endastom som
egendomen förklaras förverkad eller, egendomen finnsinte längre iom
behåll, förklaras förverkat.dess värde Förverkande alltså intekan ske i
fråga utbyte varusmugglingsbrott. Med hjälpmedelettannatom av avses
enligt artikel förverkandekonventionen1 i egendom elleranväntssom
"varit vidavsedd användas" brott. Detta går längre vadänatt senare som

generellt möjligt förverka enligt svensk lag, egendomär ävenatt om av
många förverkasslag i fall kan enligt 36detta kap. 2 eller 3 § brottsbalken

1995/96:49 10.prop. s.
fråganlämpligt innebördenDet den åtgär-är att om av gemensamma

bestämmelser vad gäller Sverigesdens förklaring till artikel i2 punkt 1
förverkandekonventionen, behandlas utredningen. Uppdraget bör därförav

fråga.utvidgas till gälla denna Det ibör detta sammanhang nämnasatt att
nyligen gjortFinansdepartementet har varusmugglingslagenöversynen av

promemorian föreslås1998:53.Ds I bl.a. vinningävenatt av va-
förverkas.rusmugglingsbrott skall kunna Promemorian bereds för närva-

rande inom regeringskansliet.

Uppdraget

Utredaren skall den innebörden artikel 3.3 i OECD-överväga närmare av
konventionen artikel i den åtgärden.och 1 a gemensamma

Utredningen skall därvid förslagutarbeta till författningsändringar eller
åtgärderandra kan krävas för Sverige dels till fullo skall uppfyllaattsom

åtagandenangivna i OECD-konventionen åtgärden,och den gemensamma
återkalla, i måndels kunna eller möjliga begränsa, förklaringen tillstörsta

artikel förverkandekonventionen.2 punkt i1
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Övrigt

utredningenstid inom vilkendenföranledertilläggsdirektiv attDessa
förläng-därförmedgesUtredningenförlängas.börfullgörasskalluppdrag

1999.utgången oktobertillarbetetslutredovisamedning avatt

Justitiedepartementet
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USTITIEKANSLERNJ DnrDatum

752-87-401991-12-06

Regeringen
justitiedepartementet

i förverkadersättningsanspråk särskildgrundatPrövning rättav
3034-86egendom Ju

justitiekanslem8 januari 1987Regeringen den överuppdrog att se
anspråk till följdprövning sär-de rättsregler rör mot staten avavsom

också justitie-Uppdraget innebaregendom.skild i förverkadrätt att
kun-till ändringar i rättsreglemaförslag dekanslem skulle lärrma som

genomföras.de behöva

BAKGRUND

ocksåregeringen justitiekans-januari 1987 uppdrogbeslutet denI 8
från FinansSkandicframställningför räkninglem prövaatt statens en

motsvarade denersättning bolaget begärdeviss ersättning. DenAB om
försäljning förenadetill vidnettointäkt influtit staten en genomsom

Båtensegelbåt. förverkats tillhadefabriksverken försorgFFV:s av en
1986. EnligtStockholms tingsrätt den 5 majdomstaten genom en av

förverkade egendomensärskild i denbolaget hade detta rätt genomen
bå-äganderättsförbehåll upptagits köpekontrakt avseendei ettett som

båten enligtförsäljningFörbehållet vid tiden för FFV:sbestodten. av
36 5 brottsbalken BrB.kap §

förekommit ii sitt beslut vadRegeringen konstaterade ären-att som
erforderliggällande rättsregler inte meddet vid handen attsyntes ge

anspråkför slagordning prövning dettydlighet anvisade somav aven
justitiekanslem tidigareregeringen dethade aktualiserats, varför gav

eventuella änd-reglerna och lämnanämnda uppdraget över attatt se
ringsförslag.

9 ja-prövade justitiekanslem i beslut denSedan viss utredning skett
ersättningsanspråk. fann därvidJustitiekanslernnuari 1989 bolagets att
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någon ersättning inte kunde lämnas till bolaget, eftersom bolaget sak-
köpeskilling båten.nade till den influtit förrätt som

GÄLLANDE RÄTT

förverkande finnsDe grundläggande reglerna i 36 kap. brottsbalkenom
BrB. Enligt § första stycket skall utbyte brott enligt förkla-1 BrBav

förverkat, inte oskäligt.det uppenbart Detsamma gäller vadärras om
någon har tagit ersättning för kostnader i samband medemot ettsom
brott, brott enligtmottagandet BrB. I stället för detutgör mottagnaom
får dess förklaras förverkat.värde

fårEnligt 2 § egendom hjälpmedel vid brott enligtanväntssom som
sådantBrB eller frambragts brott förklaras förverkad,som genom om

påkallatdet till förebyggande brott eller det finnsär sär-av om annars
skilda gällerskäl. Detsamma egendom användande brottutgörvars
enligt befattningBrB eller med vilken tagits sådantutgörannars som
brott. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

§ finns bestämmelser förverkande föremålI 3 falli andra änom av som
föremåli 2 Det gäller bl.a. sin särskilda beskaffen-avses som genom

het kan befaras komma till brottslig användning eller ägnadeär attsom
användas hjälpmedel vissaeller vid brottsom vapen m.m.

4 § finns bestämmelser förverkandeI värdet ekonomiskaom av av
fördelar begångna ivid brott utövningen näringsverksamhet.av

I 5 § första stycket finnsoch andra de allmänna bestämmelserna om
hos förverkande egendom eller dess värde till följd brott fårvem av av

fårske. Förverkande hos gärningsmannenske eller med-annan som
iverkat till brottet, hos den ställe gärningsmannen ellervars annan

medverkande eller hos den brottet beretts vinning ellervar som genom
sådanhos näringsidkare i 4 Tillhörde egendomen viden som avses

tiden för någonbrotten inte fårde nämnda förklarasden inte för-av nu
verkad.

När det gäller den förvärvat egendomen fårefter förver-brottetsom
kande ske hos denne han eller vid förvärvethon haft vetskapom om
eller skälig anledning till antagande egendomens samband medom
brottet.

bestårEnligt 5 § tredje stycket särskild till egendom förkla-rätt som
förverkad, den särskilda förklaras förverkad.även rättenras om

Däremot upphör enligt § sådan5 sista stycket vunnitsharrätt som ge-
utmätning eller betalningssäkring, egendomen förklaras för-nom om

såvidaverkad, särskild anledning förordnas bestå.skallrättenattav
Enligt § första tillfaller17 stycket förverkad egendom intestaten om

föreskrivet.ärannat
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1986:1009lagenBrB kompletteras36 kap.iBestämmelserna av
förfa-I lagen reglerasvid förverkandefalli vissaförfarandet m.m.om

all-till detfrågor förverkande egendomprövningvidrandet avomav
frågan intebrott,särskild rättsverkan närellermänna an-avannanom

för brottet.tilltaladgår den ärsom
i la-reglerasförverkade egendomenden närmareFörfarandet med

hittegodsförverkad egendom ochmedförfarande1974:1066 omgen
skallförverkad egendom dennagällerHuvudregeln det ärnär attm.m.

Allmaterieltidigare ABAktiebolag, FFVi SolnaAllmaterielsäljas av
förverkad1979:536, försäljningförordningen,jfrd6 § med avom

också frågorbl.a.lagen reglerasm.m.. Ioch hittegodsegendom er-om
tagits iför det gäller egendomsättning till den trätts närrätt somvars

visst1974:1065stöd lagenmedpolismyndighetförvar omavav
enligt regler-sålts statsverkets räkningdärefter förochstöldgods m.m.

hittegodsförverkad egendom ochmedförfarandei lagen m.m.omna
Ägaren till ersättning Er-rättsinnehavare hareller rätt staten.avannan

försälj-influtit vidutgår beloppinte med högredock änsättning som
in rikspolisstyrelsenersättning skall tillAnsökanningen. somgesom

frågan ersättning.prövar om
enligtvid förverkande utbyte brottersättninggällerNär det av av
enligtHari 36 kap. 17 § andra stycket BrB.dettafinns reglerBrB om

för förklarats förver-skada enskild§kapitlets 1 utbyte motsvararsom
intillskadelidandeför ersättning dennågon,kat hos statensvarar

förver-grund beslutettillfallitharvärdet vad staten av omav som
förför ersättningsskyldigheten i ställetfallkande. I detta statensvarar

skett.vilken förverkandeden hos
1972:416 statsmyndighetemaskungörelsenEnligt 1 och 2 om

skaderegleringskungörelsen bl.a.fallskadereglering vissai prövas er-
stöd kap. § eller 3sättningsanspråk med 2 lriktas statenmot avsom

justitiekanslemskadeståndslagen 1972:207kap. l eller 2 § an-av om
underlåtenhetpåstående beslutfelaktigt ellerspråket grundas attom

meddela beslut.
ocksåskaderegleringskungörelsen§§ ersätt-Enligt l och 2 prövas

justitiekanslem.ningsansprâk § andra stycket BrBenligt 36 kap. 17 av
några regler för behandlingensärskildafinns inteDäremot av an-

för-sig särskild till egendomspråk grundar rättmot staten somsom
utbyte brott.förverkas inteegendomverkas, den utgörnär avsom

behandla-vid förverkandeFrågan särskilda ställningden rättensom
straff för vis-1951:649ändring i lagen1986/87:81des i omprop. om

påfallFrågan i anslutning till dettrafikbrott att etttogs uppsa m.m.
äganderättsförbehåll förverkas grundköpt fordonavbetalning med

trafikbrott.av
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Om avbetalningssäljarens konstaterade föredragande statsrådeträtt
denna skyddades särskilt förbehåll behövderättatt göras.utan att

Statsrådet fortsatte:

framgårDetta bestämmelsen i 36 5kap. § tredje stycket BrBav
gäller utanför brottsbalkens område. Där föreskrivsäven attsom

särskild till egendom förklaras förverkad består,rätt som om
särskilda förklarasden förverkad.även rätten Med särskild rätt

förstås enligt motiven bl.a. säljares till såltsgods harrätt som
äganderättsförbehållunder jfr SOU 1970:61 280. Innebör-s.

den denna reglering torde avbetalningssäljaren be-attav vara
håller sin och han kanrätt vända sig till dengentemot staten att
myndighet sålteller det bolag det förverkade fordonet isom -
allmänhet AllmaterielFFV Aktiebolag se SFS 1979:536 med-
anspråk den del köpeskillingen tillkommer honom,av som om
försäljningen förbehållskulle ha skett för hans Dårätt.utan
regleringen i sistnämnda hänseende emellertid enligt min mening
inte kan fullt tydlig, har regeringen i annatanses vara samman-

påhang min föredragning uppdragit JK den.överatt se

Högsta domstolen har i avgörande NJA 1988 80; också NJAett s. se
1968 336 avsåg förverkande bil i mål olovlig körning,s. som av en om
berört frågan äganderättsansprâk från tredje måletI hade på-om man.
ståtts bilen överlåten till till gärningsmannen, Högstaatt systervar en
domstolen uttalade denna invändning bl.a. följande.om

Det inte möjligt bedöma överlåtelsenär verkligenatt ägtom
såden i fall varit allvarligt menad och eljestrum, systernom om

gjort giltigt förvärv bilen. såSkulle förhållandetett ärav vara
hon kan styrka förvärvet, oförhindrad framställasystern, om att

anspråk med hänvisning härtill hinder bilen förklarasutan attav
förverkad på talan J jfr Berg Brottsbalken 111, 3 upplmot m s
427 f vad i l986/87:81 12 avbetalningssäl-samt sägsprop s om
jares Frånrätt. J invändning överlåtelsen kan därför bort-s om
ses.

Frågan äganderättens ställning vid förverkande har berörtsom senast
högsta domstolen i beslut den oktober7 1991 målSB 392 iettav ett

B 7231/2/90 förverkande. Domstolen har bl.a. uttalat dom,om att
varigenom viss förklarasegendom förverkad, i fårregel gällaanses en-
dast förhållandei till den vilken talan förverkande har förts.mot om

någonOm rätteligen till egendomenägare vid tiden för för-annan var
verkandet, han bibehållen vid sinär enligt domstolen.rätt
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ÖVERVÄGANDEN

nuvarande1986/87:81 innebörden dentordeanförs iSom avprop.
särskilda förverkan-förhållandet mellan den ochregleringen rättenav

bibehålls rättsinnehavarenochdet rätten staten attgentemotattvara
sålt denstatliga bolagmyndighet eller detsig denvändakan mot som

sålts iakttagande denegendomenförverkade egendomen när utan av
också, i utsträckningdomstolen densärskilda Högstarätten. somsynes
anslutit sig mening.föranlett det, ha till dennasakprövningdomstolens

iframställa torde,anspråk rättsinnehavaren kanDet mot statensom
propositionen, efter egendo-i den nämndaenlighet med vad sägssom

anspråk in-del i den köpeskillingförsäljning utgöra ett sommens
egendomen.försäljningenflutit vid av

anspråkordningen för prövningutredningsuppdragMitt avser av
den särskilda till den egendomgrundas rättenstatenmot somsom

sålts iakttagande denna särskildaförverkats och rätt.utan av
försäljningtill hands betraktalösning liggerEn nära attvore ensom

bestående sådantsärskild fel elleriakttagande rätt ettutan som enav en
skadestånds-sådan i myndighetsutövning medförförsummelse som

Anspråket får dåför bygga skade-skyldighet mot statenstaten.
i iståndslagen första hand den ordning skade-och i prövas som anges

regleringskungörelsen.
sådan skadeståndstalan medförinvändningen allmänFörutom att en

enligt skadeståndslagenjuridiska komplikationer prövningde som en
också såinvändas förverkandeförfarandetkan innebära kan det äratt

oförskyllt drabbas inte bör hänvisadspeciellt den enskildeatt som vara
anpassadeinte till den särskilda situationtill allmänna regler ärsom

fråga. han ha särskilt möjligheti stället bör anvisadIär attensom nu
också förhållandetfå detsin till ersättning prövad. Detta är närrätt

sådana anspråk behandlas stycketgäller i 36 kap. 17 § andra BrBsom
ersättningsanspråk beträffande tagits i förvar medoch egendom som

visst stöldgodsstöd lagenav om m.m.
anspråksärskild ordning för prövning byggerEn att enav som

bestående iakttagits vid försäljning förverkadsärskild interätt av egen-
Någondärför anledning skilja mellan olikadom bör införas. sär-att

finnas regleringen omfatta allaskilda rättigheter torde inte börutan ty-
äganderättsförbehåll tordesärskilda rättigheter, även om varaper av

rättighet i första hand kan bli aktuell.den som
slåoch för sig torde det inte nödvändigt fast tillI rättenattvara er-

utredningsuppdrag också själva ord-sättning. Mitt begränsat tillär
ersättningen. ledning sådan ordningningen för prövning En förav en

anspråk 36i vad gäller för prövning enligtskulle kunna sökas som av
tillägg kan till skaderegle-kap. 17 § andra stycket BrB. Ett göras
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ringskungörelsen i enlighet härmed. Justitiekanslern sålundafår före-
ersättningsanspråkträda vid grundas särskildstaten rät-attsom en

tighet iakttagits vid försäljning förverkad egendom och skadereg-av
leringskungörelsens förfaranderegler tillämpliga.blir

Vid fastställandet ordning för prövning aktuella anspråkav en av nu
fråganuppkommer emellertid vilka principer bör gälla för be-om som

stämmandet ersättningen. De överväganden därvid kommer iav som
fråga de förekom vidär utformningenartav samma som som av nuva-
rande 36 kap. 17 § andra stycket BrB.

En allmänt skadeståndsrättslig skulle innebära ersättningenattsyn
borde bestämmas till det värde den särskilda representeraderättensom
vid förverkandetillfället eller dåvid det tillfälle egendomensnarare
försåldes iakttagande den särskilda rätten.utan av

Detta emellertid mindrestämmer väl med den princip slås fast isom
36 kap. 17 § andra stycket BrB. Statens i det sammanhangetäransvar
begränsat till värdet vad har tillfallit på grund förver-statenav som av
kandebeslutet. också förhållandetDetta detär gäller tillnär rätten er-
sättning försäljning sådanskett egendomnär tagits i förvar medav som
stöd lagen visst stöldgods Föredragande statsrådetav om m.m. synes
också i sitt tidigare nämnda uttalande i 1986/87:81 utgåttha frånprop.

ersättningsrätten begränsad till tilldenär influtna köpeskil-att staten
lingen.

Vid tillkomsten nuvarande 36 kap. 17 § andra stycket BrB dis-av
kuterades huruvida ersättningen i stället skulle värdet denmotsvara av
egendom förklarats förverkad 1986/87:6prop. 20 Dennasom s.
lösning avvisades hänvisning målsägandenmed till såi fall skulleatt
ställas i bättre situation hanavsevärt vanligtän förtsätten om en
skadeståndstalan.

Huruvida för ersättningsanspråket bör värdet den sär-ramen vara
skilda eller den köpeskilling influtiträtten till mångatorde istatensom
fall påbygga skenbar motsättning. De fall då skullevärdet kunnaen

klart överstiga influtnadensägas köpeskillingen torde sällsynta.vara
Liksom det gäller förverkandenär vid utbyte brott skulle ocksåav en
ersättning influtitvad innebärautöver omotiverat gynnandeettsom av
den drabbas förverkandet. Målsäganden oförhindradvidareärsom av

i talan enligt vanliga regleratt begära ersättningänmot statenannan
det gäller den del värdetnär den särskilda interätten ersattsav som

Möjligheterna till framgång med sådanstaten. talan kan dock iav en
del fall naturligtvis diskuteras.en
Till det sagda svårigheternakommer värdera särskildatt rät-nu en

tighet. Det rättvisande torde vid värderingenmest att ut-vara som
gångspunkt ha det värde den rättigheten omfattade egendomensom av
visat sig ha vid försäljning. När det sedan gäller be-närmareen att
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del köpeskillingendvs. hurvärdet rättigheten,stämma stor av somav
fårsvårigheter.anspråk, naturligtvis Dessai kan dettaskall stötatas

åter-särskilt fall. detutifrån förutsättningarna i varje När gällerlösas
konsumentkreditlagen 1977:981 eller lagenenligttaganderätt

fårnäringsidkare ledningavbetalningsköp mellan sökas1978:599 om
återtaganderättenvärdet skall bestämmas.i avräkningsreglema när

såledesmin ersättningsrätten begränsas till vadEnligt mening bör
sådantillfallit grund förverkandebeslutet. En be-staten avsom

uttryckligen reglerad.gränsning bör vara
föreslagna i klarhetens intresseinföra den regeln krävsFör attatt

också slåstill ersättning fast. fast-grundläggande Utöverden rätten ett
skaderegleringskungörelsen ordningen för prövningställande i av av nu

anspråkifrågavarande därför särskild bestämmelse införasbör en som
slår ersättningsrätten och dennas begränsning. bestämmelsefast Denna

återfinnas i 36 kap. BrB.bör lämpligen
från skett i 36 §Till skillnad vad kap. 17 andra stycket BrB börsom

någon förhållandetreglering mellan och den vilken för-hosstatenav
påkallatverkande sker inte heller det eller prak-göras. synes vara

förhållandetiskt möjligt reglera ersättningsskyldighet i tillstatensatt
Grunden föreventuellt andra ersättningsskyldighet istatenspersoner.

förevarande fall felaktigt förfarande frånbygger sidaett statensnu
påoch inte utbyte egendom jämställaskan med det utbyteett av som

tillfallit vilken förverkandeskulle den hos skett inte just för-som om
skadeståndsreglerverkandet allmänna följerAv den ska-ägt attrum.

fåttför falldelidande det han ersättning inte kan vända sigstatenav- -
någon anspråk fåttmed avseende den skada för vilken hanmot annan

ersättning.
skadeståndsansvaret förDet bör liksom vid införandetstatennya -

ersättningsregeln i nuvarande 36 kap. 17 § endast tillämpligtbliav -
sådana begåsförverkanden sker till följd brott efter ikraft-som av som
trädandet ändringen.av

FÖRSLAG

föreslår 36 § införs inne-Jag det i kap. 17 BrB bestämmelseatt en som
beståendeförverkad egendom försäljs förbehållbär föratt, utanom en

särskild rättighet, för skada rättighetsha-den orsakatsstaten svarar som
intill har tillfallit på förver-värdet vad grundstatenvaren av som av

såkandet. Vidare skaderegleringskungörelsen justitie-bör ändras att
får ersättningsanspråkkanslem företräda vid aktu-rätt att staten av nu

ellt och skaderegleringskungörelsens förfarandereglerslag blir till-att
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ersättningsanspråken.vidlämpliga prövning De föreslagna författ-av
framgårningsändringama bilaga till beslut.dettaav

härmedMitt uppdrag avslutat.är

Hans Stark

HåkanssonGöran
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Bilaga

tillFörslag1

brottsbalkenändring iLag om

skall ha36 §fråga brottsbalken kap. 17föreskrivs iHärigenom attom
följande lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

36 kap.
§17

fö-tillfallerföretagsbotoch ärFörverkad egendom annatstaten, om
reskrivet.

för-enskild förklaratsskada förenligt 1 § utbyteHar motsvararsom
för ersättning den ska-någon, i dennes ställeverkat hos statensvarar

be-tillfallit grundvad hardelidande intill värdet staten avsomav
den hosVid verkställighet detta beslut harförverkande.slutet avom

vad han visar sig haförverkandet skett räknavilken rätt utgettatt av
skadelidande.ersättning till densom

vari särskildHar egendom,
består, förklarats förverkadrätt

följd brott och har däreftertill av
särskilda upphörtden rätten ge-

försäljning egendomenavnom
särskildaden rättentrots att

förklarats förverkad, sta-svarar
för ersättning den in-ten som

intillnehaft den särskilda rätten
värdet tillfallitvad statenav som

förverkandet.genom

fråga begåttskraft brott harDenna lag träder i den I om som.
före äldre föreskrifter.ikraftträdandet gäller

Senaste lydelse 1986: 1007
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2 tillFörslag

Förordning ändring i kungörelsen 1972:416 statsmyndig-om om
plhetemas skadereglering i vissa fall

l
frågaHärigenom föreskrivs i kungörelsen 1972:416 statsmyn-om om

falldighetemas lskadereglering i vissa 1 och 2 §§ skall ha följandeatt
lydelse. l

1§2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna kungörelse frågagäller i Denna kungörelse gäller i fråga
ersättningsanspråk riktas ersättningsanspråk riktasom som om som

36med stöd kap. med stöd 36mot staten kap.mot statenav av
17 § andra stycket brottsbalken, §17 andra eller tredje stycket
2 kap. § eller1 3 kap. eller §1 2 brottsbalken, 2 kap. 1 § eller 3
skadeståndslagen 1972:207, 23 kap. l eller skadeståndslagen2 §
§ datalagen 1973:289, lagen 1972:207, 23 § datalagen
1974:515 ersättning vid fri- 1973:289, lagen 1974:515om om
hetsinskränkning eller 21 § lagen ersättning vid frihetsinskränk-
1978:880 betalningssäkring ning eller 21 § lagen 1978:880om
för skatter, tullar och avgifter. betalningssäkring för skatter,om

tullar och avgifter.

2§3

Anspråk på ersättning med stöd skadeståndslagen 1972:207 fram-av
ställes hos justitiekanslem, anspråket grundas påstående fel-om om
aktigt beslut underlåtenheteller meddela beslut. Anspråk enligtatt
skadeståndslagen på framställesgrund hos den centrala förvalt-annan
ningsmyndighet inom verksamhetsområde skadan inträffat eller,vars

för viss sådanverksamhet myndighet finnes, hos justitiekanslem.om
Anspråk ersättning med Anspråk ersättning med

stöd 36 kap. §17 andra styck- stöd 36 kap. 17 § andra årav av
brottsbalken, datalagen tredje stycketet brottsbalken, da-

1973:289, lagen 1974:515 talagen 1973:289, lagenom

Kungörelsen omtryckt 1976:319
2 Senaste lydelse 1989:1006
3 Senaste lydelse 1989: 1006
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1974:515 ersättning vid fri-vid frihetsinskränk-ersättning om
hetsinskränkning eller lagen1978:880eller lagenning om
1978:880 betalningssäkringskatter,betalningssäkring för om

hos skatter, tullar och avgifteravgifter framställs förochtullar
framställs hos justitiekanslem.justitiekanslem.

förordning i kraft denträderDenna
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