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Tullverkets föreskrifter (TFS 2005:20) om ordningsbot
Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter (TFS 2005:20) om ordningsbot
1§
[6651] Bestämmelser om ordningsbot finns bl.a. i 48 kap. rättegångsbalken ([5151]
o.f.), ordningsbotskungörelsen (1968:199) ([6601] o.f.) och i Riksåklagarens
föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott [6701].
Denna författning innehåller vissa kompletterande bestämmelser om när
tulltjänsteman får utfärda ett föreläggande om ordningsbot (ordningsföreläggande).
2§
[6652] Ett ordningsföreläggande som utfärdas av en tulltjänsteman får endast
utfärdas i direkt anslutning till smugglingstillfället och i den misstänktes närvaro.
Föreläggandet skall undertecknas av den tulltjänsteman som utfärdar det.
3§
[6653]
Vid
utfärdande
av
ordningsföreläggande
skall
blanketten
Ordningsföreläggande (Tv 561.1) användas.
Inom processen brottsbekämpning skall rutiner för handläggning av
ordningsbotsärenden utarbetas. Rutinerna skall fastställas av processägaren genom
ett förvaltningsbeslut och publiceras i Tullverkets interna meddelandeserie.
4§
[6654] En tulltjänsteman får utfärda ordningsföreläggande enbart om denne har en
tillsvidareanställning och med godkänt resultat genomgått sådan utbildning som
avses i 30 § [130] lagen (2000:1225) om straff för smuggling och av Tullverket
fastställd utbildning för handläggning av ordningsbotsärenden.
Varje tulltjänsteman som utfärdar ordningsförelägganden skall vara väl förtrogen
med de fastställda rutinerna och arbeta i enlighet med dem.
5§
[6655] Av 48 kap. 18 § [5168] rättegångsbalken följer att en tulltjänsteman i vissa
fall får återkalla ett föreläggande om det sker i omedelbart samband med utfärdandet
av föreläggandet.
Inom Tullverket får endast Tullverkets åklagare besluta om rättelse av ett godkänt
föreläggande.
6§
[6656] Om en tulltjänsteman får kännedom om ett sådant fel i ett godkänt
ordningsföreläggande som kan utgöra grund för att undanröja föreläggandet skall
åklagarmyndigheten genast underrättas. Rikspolisstyrelsen skall underrättas om den
vidtagna åtgärden.
7§
[6657] Processen brottsbekämpning skall i ett särskilt diarium registrera utfärdade
ordningsförelägganden.
[6658] Denna författning träder i kraft den 1 september 2005,
Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1981:45) om tillämpningen
ordningsbotssystemet i vissa tullmål skall upphöra att gälla.
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