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Betänkandet Europarådets konvention om it-relaterad 
brottslighet (SOU 2013:39) 

 

Tullverket har inget att invända mot de lagförslag som lämnas i betänkandet. 

Tullverket är positiv till att det tydligt framgår av betänkandet, i vilken 

omfattning som Tullverkets förundersökningsledare med stöd av 19 § lagen 

(2000:1225) om straff för smuggling berörs av förslagen. 

 

När det gäller förslagen i rättegångsbalken om bevarandeföreläggande och 

föreläggande att lämna upplysningar, anser utredningen att det i praktiken 

kommer att bli fråga om ett fåtal fall där en förundersökning leds av 

Tullverket och inte av åklagare. 

 

Tullverket är tveksam till utredningens bedömning om antalet ärenden  

där förundersökningen leds av Tullverket, och hänvisar här till 

Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om 

ledning av förundersökning som även kan ledas av Tullverket, som trädde i 

kraft den 1 juli 2013.  

 

I dessa föreskrifter och allmänna råd som har utarbetats i samråd med 

Tullverket, anges när förundersökningen ska ledas av Tullverket respektive 

av åklagaren i ett ärende där saken är av enkel beskaffenhet respektive inte 

är det. Av en bilaga till författningen framgår vilka brott som normalt sett 

inte är av enkel beskaffenhet. Hit hör bland annat olika grova brott och vissa 

brott av normal grad (t.ex. smuggling av barnpornografi, krigsmaterial och 

miljöfarligt avfall). De brott som inte framgår av bilagan ska normalt sett 

anses vara av enkel beskaffenhet. Men beroende på omständigheterna i det 

enskilda fallet kan även de brott som upptagits i bilagan bedömas vara av 

enkel beskaffenhet, vilket innebär att Tullverket ansvarar för utredningen. 

I sådana fall avgör åklagaren efter samråd med Tullverket vem som ska vara 

undersökningsledare. 

 

Med hänvisning till den korta tid som författningen har varit i kraft och 

tillämpats, anser Tullverket att det i nuläget är svårt att bedöma i vilken 

omfattning som Tullverkets förundersökningsledare kommer att fatta beslut 

om bevarandeföreläggande respektive föreläggande att lämna upplysningar 

enligt de föreslagna bestämmelserna. 
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Ärendet handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören 

Therese Mattsson (beslutande) och verksjuristen Lisbeth Tjärnkvist 

(föredragande). 
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