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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1960:418) om straff för 
varusmuggling;

 

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om lagen (1960:418) om straff
för varusmuggling

 

2

 

dels

 

 att i 22 § ordet ”generaltullstyrelsen” och i 4, 25 och 26 §§ ordet
”tullmyndighet” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Tullverket” samt
att i 24 § ordet ”Generaltullstyrelsen” skall bytas ut mot ”verket”,

 

dels

 

 att 13 och 19 §§ skall ha följande lydelse.

 

13 §
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Förundersökning rörande brott, som avses i denna lag, må inledas av
Tullverket. Har den inletts av Tullverket, skall beträffande verket gälla vad i
rättegångsbalken är stadgat om undersökningsledare. Är saken ej av enkel
beskaffenhet, skall ledningen övertagas av åklagaren, så snart någon skäli-
gen kan misstänkas för brottet. Åklagaren skall ock eljest övertaga led-
ningen, när det finnes påkallat av särskilda skäl. 

Åklagaren äge, då undersökning ledes av Tullverket, meddela anvisningar
rörande undersökningens bedrivande. 

Då undersökning ledes av åklagaren, äge han vid undersökningens verk-
ställande anlita biträde av Tullverket, så ock uppdraga åt tulltjänsteman att
vidtaga särskild till undersökningen hörande åtgärd, om dess beskaffenhet
tillåter det.

 

19 §

 

4

 

    

 

Om det finns anledning att anta att någon, som anträffas vid en
gräns- eller kustort eller ankommer till en plats, med förbindelse till utlan-
det, har på sig gods som enligt denna lag är underkastat beslag, får tulltjäns-
temän eller tjänstemän vid Kustbevakningen för att söka efter sådant gods
hos honom utföra kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning samt ta urinprov.
Ingen får dock hållas kvar för urinprovstagning. Om chefen för en tullregion
finner att skärpning av tullkontrollen av persontrafiken till eller från utlandet
med viss lägenhet eller för viss tidrymd på någon plats är oundgängligen
nödvändig, får efter regionchefens beslut kroppsvisitation utföras på var och
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en som med lägenheten eller under tidrymden ankommer till platsen från ut-
landet eller avreser från platsen till utlandet. Sådant beslut får verkställas
omedelbart men skall snarast prövas av Tullverkets chef eller den han sätter i
sitt ställe.

Kroppsvisitation, som är av mera väsentlig omfattning, ytlig kroppsbe-
siktning samt urinprovstagning skall verkställas inomhus i avskilt rum eller i
lämpligt utrymme i fartyg samt, om undersökningsman eller den undersökte
begär det och det kan ske utan större omgång, i vittnens närvaro. Kroppsvisi-
tation, ytlig kroppsbesiktning och urinprovstagning beträffande kvinnor får
inte verkställas eller bevittnas av annan än kvinna, läkare eller legitimerad
sjuksköterska.

Protokoll behöver inte föras och bevis om utförd kroppsvisitation, ytlig
kroppsbesiktning eller urinprovstagning behöver inte utfärdas om inte den
undersökte begär det eller föremål som påträffas tas i beslag.

Bestämmelser om rätt för Tullverket att undersöka handresgods samt res-
väskor och liknande som medförs av resande finns även i tullagen
(1994:1550).

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN
Ted Stahl
(Finansdepartementet)


