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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-04-28

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Karin Almgren
samt justitierådet Stefan Johansson

Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

Enligt en lagrådsremiss den 15 april 2021 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 (1998:714) om ersättning vid
frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,
3. lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och
Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga
Jessica Sjöberg.

Förslagen föranleder följande yttrande.
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Förslaget till lag om ändring i lagen om straff för smuggling

21 a §

Paragrafen kommer under rubriken Gripande. Sista stycket är en
upplysningsbestämmelse om vissa andra tvångsmedel. Den framstår
som överflödig, men anses den behövlig bör den få en lämpligare
placering.

21 b §

Under punkten 1 anges att en person i en viss situation får beläggas
med fängsel om ”det är nödvändigt”. Liknande bestämmelser finns i
10 a § polislagen (1984:387) och 2 kap. 6 § kustbevakningslagen
(2019:32). I dessa lagar förutsätts emellertid för beläggande med
fängsel att ”det är absolut nödvändigt”, vilket ger intrycket att
utrymmet för åtgärden för en tjänsteman vid Tullverket är större än
för tjänstemän vid polisen och kustbevakningen. Vid föredragningen
har upplysts att någon skillnad i sak inte är avsedd. Detta bör framgå
i författningskommentaren.

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

5a§

Paragrafen kommer under rubriken Gripande. Tredje stycket är en
upplysningsbestämmelse om vissa andra tvångsmedel. Den framstår
som överflödig, men anses den behövlig bör den få en lämpligare
placering.
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8a§

Den föreslagna bestämmelsen är placerad under rubriken
Kroppsvisitation och kroppsbesiktning, vilket inte framstår som
lämpligt. Eftersom den reglerar tvångsmedel vid tillämpning av 3 a §
kan den placeras som ett sista stycke i den paragrafen (varvid
”anges i 3 a §” byts mot ”anges i denna paragraf”).

Övrigt lagförslag

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

