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Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket

Enligt en lagrådsremiss den 30 april 2020 har regeringen
(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande
över förslag till

1. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
2. lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och
Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren Mats Barregren.

Förslagen föranleder följande yttrande.

2

Förslaget till lag om ändring i lagen om straff för smuggling

34 §

Paragrafen bör förtydligas genom att den inledande formuleringen får
en närmare anknytning till kravet i 23 kap. 1 § rättegångsbalken för
att förundersökning ska få inledas. Lagrådet föreslår att första stycket
får följande lydelse.

Bestämmelserna i 19 § ska även tillämpas om det finns anledning att anta
att ett brott som anges i 35 § har begåtts och misstanken uppkommit
1. i samband med att Tullverket utreder ett brott enligt denna lag eller
andra brott som avses i 1 § andra stycket, eller
2. när en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen ingriper med
stöd av 20, 20 a, 21, 22, 25 a, 26 eller 27 § mot ett brott enligt
denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket.

35 §

Inledningen av paragrafen bör formuleras på följande sätt.

De brott som de kompletterande befogenheterna i 34 § gäller är
1…..

Förslaget till lag om ändring i lagen om Tullverkets och
Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

3a§

Även i denna paragraf bör ett förtydligande ske av kravet för att
förundersökning ska få inledas. Lagrådet föreslår att paragrafen
inleds på följande sätt.
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Bestämmelserna om förundersökning i 3 § ska även tillämpas om det i
samband med att Tullverket vidtar åtgärder mot ett brott som avses i 1 §
finns anledning att anta att något av följande brott har begåtts:
1….

