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Remissyttrande över betänkandet För att brott inte
ska löna sig (SOU 2015:67)
Dnr Ju2015/05200/L5
Utvärderingen av hur reglerna om utvidgat förverkande har tillämpats
Hovrätten vill med anledning av utvärderingen anföra följande.
Utredaren tar upp behovet av en företrädesordning mellan de rättsliga verktygen
i brottsutbytesarbetet, men föreslår inte någon sådan reglering (s. 96 f.).
I betänkandet beskrivs att det har framkommit att personal i de brottsbekämpande myndigheterna har god kännedom om att Kronofogdemyndigheten kan
kontaktas via en jourtelefon när värdefull egendom har omhändertagits hos gäldenären, varvid Kronofogdemyndighetens personal under vissa förutsättningar
kan besluta om distansutmätning. Utredaren anför att om det skulle visa sig att
distansutmätning och andra verktyg som inte primärt är avsedda att användas i
brottsbekämpande syfte kom att överutnyttjas på bekostnad av t.ex. förverkande,
kunde det övervägas att införa en företrädesordning mellan tillgängliga verktyg i
brottsutbytesarbetet.
Hovrätten konstaterar att det för den enskilde kan få stor betydelse i vilken ordning myndigheterna väljer att använda tillgängliga verktyg. Till det kommer att
fråga är om myndighetsutövning av ingripande karaktär. Mot bakgrund av det
som lyfts fram i betänkandet synes det finnas behov av en företrädesordning.
För en sådan talar även intresset av att verktygen används lika i olika delar av
landet. Hovrätten anser därför att det bör utredas vidare om en företrädesordning bör införas och hur den i så fall ska utformas.
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Hovrätten har i övrigt ingen erinran mot de slutsatser och överväganden som
redovisas i betänkandet.
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Genomförande av EU-direktivet
De föreslagna lagändringarna motsvarar det som direktivet kräver. Förslagen
förefaller väl underbyggda och övertygar även i de delar som förslagen går
utöver vad direktivet kräver. Hovrätten har inte några invändningar mot de föreslagna lagändringarna.
____________________________
Detta ärende har handlagts av hovrättslagmannen Eva Ahlquist, hovrättsrådet
Charlotte Hallén och tf. hovrättsassessorn Sami Mlayeh.
På hovrättens vägnar
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