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Ert datum

Er beteckning

Chefsåklagaren Lars Persson

Högsta domstolen
Box 2066
103 12 STOCKHOLM

Överklagande av hovrättsdom – utvidgat
förverkande
Klagande
Riksåklagaren

Motpart
S
Frihetsberövande: Häktad
Ombud och offentlig försvarare: Advokaten AM

Saken
Grovt narkotikabrott m.m. – nu fråga om förverkande enligt 36 kap. 1 b §
brottsbalken

Dom
Hovrättens för Västra Sverige, avd. 3, dom den 14 september 2009 i mål
B 2927-09
_________________________

Yrkande
Jag yrkar att Högsta domstolen med ändring av hovrättens dom förordnar om
förverkande, enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken, av personbilen L eller dess värde.

Grunder för överklagandet
Hovrätten har ogillat åklagarens yrkande om s.k. utvidgat förverkande. Bestämmelsen i 36 kap. 1 b § brottsbalken infördes genom lagstiftning som trädde
i kraft den 1 juli 2008. Högsta domstolen har ännu inte prövat någon fråga om
utvidgat förverkande.

Postadress

Gatuadress

Telefon

Box 5553
114 85 STOCKHOLM

Östermalmsgatan 87 C, 3 tr.

08 - 453 66 00

E-post

Telefax

Webbadress

08 – 453 66 99
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I målet aktualiseras främst frågan om vilken betydelse det har för tillämpningen av bestämmelsen om utvidgat förverkande att den som förverkandetalan
riktas mot påstår att han har haft svarta inkomster, dvs. inkomster som inte
redovisats för beskattning. Det finns enligt min mening skäl att få denna fråga
prövad av Högsta domstolen.
Hovrätten för Västra Sverige har nyligen i ett annat mål på liknande grunder
ogillat åklagarens yrkande om utvidgat förverkande (hovrättens, avd. 1, dom
den 30 september 2009 i mål B 3395-09). Åklagaren i det målet har nu väckt
frågan om domen ska överklagas till Högsta domstolen. Sista dag för överklagande av den domen är den 28 oktober 2009.
De två hovrättsdomarna aktualiserar i grunden samma frågeställning. Omständigheterna i målen är likartade men skiljer sig också åt i vissa avseenden. Enligt min mening bör målen, särskilt när det gäller frågan om prövningstillstånd,
handläggas i ett sammanhang. För det fall jag skulle komma att överklaga båda
hovrättsdomarna torde det också vara mest rationellt för Högsta domstolen att i
ett sammanhang kunna ta ställning till frågan om prövningstillstånd ska meddelas.
Mot bakgrund av det sagda får jag hemställa om anstånd med att utveckla
grunderna för överklagandet och att ange skälen för prövningstillstånd till den
23 oktober 2009.

Anders Perklev

Lars Persson

Kopia till:
Utvecklingscentrum Stockholm
Internationella åklagarkammaren Göteborg (AM-186991-08)

