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Lag

om ändring i lagen (1946:8804) om införande av nya
rättegångsbalken;

Renda N
m by;
ISe

utfärdad den 29 november 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen! att 17 § lagen (1946:804) om

Ov kann,

införande av nya rättegångsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

lörd.

annan särskild rättsverkan av brott någon. som ej är tilltalad. skall

l liajn lära

Utkom från trycket
den 14 januari 1975

17§? Angår fråga om egendoms förverkande till det allmännu eller
talan därom föras mot honom. Om sådan talan gälle i tillämpliga delar
vad i nya rättegångsbalken är föreskrivet angående åtal för brott varå
icke kan följa svårare straff än böter.

Är i fall. som avses i första stycket. fråga om förverkande av

egendom. som tagits i beslag. och är ägaren ej känd eller har han eller
annan. mot vilken talan föres. icke känt hemvist inom riket eller kan
v

d

` MUAR

eljest ej på sätt om stämning i brottmål är stadgat delgivning ske här i

riket. äge rätten utfärda stämning å honom att å tid och ställe. som an-

givas Í stämningen, komma tillstädes vid rätten för att svara i målet vid
påföljd. att egendomen eljest må förklaras förverkad. Stämningen skall

utan hinder av 33 kap. 6 § första stycket nya rättegångsbalken delgivas

genom kungörelsedelgivning. Uppgår värdet av beslagtagen egendom
uppenbart ej till ettusen kronor, får delgivning ske genom alt
stämningen anslås på rättens kansli. Uteblir svaranden, skall
egendomen förklaras förverkad. om ej av omständigheterna frumgår.
att talan därom är ogrundad.

Hava i lag eller författning meddelats avvikande bestämmelser. vare
de gällande.
kymer

u

Denna lag träder i kraft den I juli 1975.
CARL GUSTAF
LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)
gill a

! Prop. 1974:124. JuU 29. rskr 298.
? Senaste lydelse 1970:448.
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Lag

iy i8

gd
intre

g, RÈ

om ändring i lagen (1938:274) om rätt till jakt;

Utkom från trycket

utfärdad

den 14 januari 1975

den

29

november

1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen!

dels att 36§ 2 mom. lagen (1938:274) om rätt till jakt skall ha nedan

angivna lydelse,

dels ati i 2§ 3 mom., 10§ 2 mom. och 5 mom.. 14§ I mom. och 2
mom., 15§ 1 mom. tredje stycket, 18§ I mom. och 2 mom.. 24 I

mom. andra stycket och 2 mom. andra stycket, 26 § 3 mom. och 4 mom.
! Prop. 1974:124. JuU 29. rskr 298.
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samt 27§ tredje stycket i samma lag ordet “Konungen” i olika
böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form.

36§ 2 mom.? Där i beslag taget djur som avses i denna paragraf är
underkastat förskämning må det, sedan syn och värdering hållits av två
ojäviga män, av beslagaren försäljas på lämpligt sätt.

Annan förverkad egendom som avses i denna paragraf skall försäljas
i den ordning som i allmänhet gäller för försäljning av förverkad lös
egendom: dock att, där förverkat redskap utgöres av skjutvapen eller
är sådant som icke må användas till jakt eller fångst, med detsamma

skall förfaras på sätt regeringen bestämmer.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger

förordna om undantag från andra stycket i fråga om djur eller del av
djur som behövs för forskningsändamål eller av annat särskilt skäl icke

bör försäljas i den ordning som i allmänhet gäller för försäljning av

förverkad lös egendom.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975,
CARL GUSTAF
SVANTE LUNDKVIST

(Jordbruksdepartementet)
? Senaste lydelse 1972:2392.
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Utkom från trycket

om ändring i lagen (1960:418) om straff för

den 14 januari 1975

varusmuggling;
utfärdad den 29 november 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen! att 22 och 23 §§ lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling skall ha nedan angivna lydelse.
22§ Sedan slutligen avgjorts, att egendom, som enligt denna lag
tagits i beslag, skall vara förverkad, skall egendomen, där ej föreskrift i
särskild författning till annat föranleder, försäljas genom lullverkets
försorg eller i den ordning som i allmänhet gäller för försäljning av
förverkad lös egendom. Förvaringspersedel, som på grund av sin

beskaffenhet är särskilt ägnad att användas för varusmuggling, må
dock försäljas allenast om den gjorts otjänlig för sådant ändamål. Där

detta ej lämpligen kan ske, skall med persedeln förfaras på sätt generaltullstyrelsen bestämmer.

Har med avseende å egendom meddelats förklaring som i 12§ sägs

och erlägges ersättningsbelopp som där avses inom två månader efter

det saken slutligen avgjorts, skall egendomen återställas. I annat fall

må egendomen för ersättningsbeloppets uttagande försäljas i den

ordning som i första stycket föreskrives.
2260

! Prop. 1974:124, JuU 29, rskr 298.

