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Tullverkets föreskrifter
om tullkontroll vid diplomatisk eller konsulär immunitet;
beslutade den 16 juni 2010.
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Utkom från trycket
den 22 juni 2010

Med stöd av 79 § tullförordningen (2000:1306) och 9 § förordningen
(1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen föreskriver 1 Tullverket följande.
Inledande bestämmelser
1 § Denna författning innehåller bestämmelser om tullkontroll av personer och kurirförsändelser som omfattas av immunitet enligt lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
2 § I denna författning avses med diplomatisk immunitet sådan immunitet
som grundas på Wienkonventionen den 18 april 1961 (SÖ 1967:1) om
diplomatiska förbindelser och med konsulär immunitet sådan immunitet
som grundas på Wienkonventionen den 24 april 1963 (SÖ 1974:10) om
konsulära förbindelser.
Immunitet enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall omfattar diplomatisk immunitet och konsulär immunitet samt därutöver sådan immunitet som gäller enligt de rättsakter och internationella
överenskommelser som räknas upp i lagen och bilagan till lagen.
Kontroll av immunitet
3 § Om någon åberopar immunitet som hinder mot en åtgärd i Tullverkets
kontrollverksamhet ska uppgifter inhämtas från Utrikesdepartementet,
Protokollet, till ledning för beslut om huruvida immunitet som hindrar
åtgärden gäller.
Undersökning av bagage
4 § Undersökning av det personliga bagage som medförs av någon som
har rätt till diplomatisk eller konsulär immunitet får göras endast om det
finns välgrundad anledning att anta att bagaget innehåller föremål som
inte är avsedda för tjänstebruk eller för personligt bruk eller som inte får
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införas eller utföras enligt svensk lag. En sådan undersökning får
genomföras endast i närvaro av personen själv eller en familjemedlem
eller annat ombud som personen anger.
Användande av tvångsmedel
5 § Den som har rätt till diplomatisk immunitet får inte utsättas för någon
form av frihetsberövande eller annat tvångsmedel.
Den som har rätt till konsulär immunitet får inte frihetsberövas annat än
vid misstanke om grovt brott, efter beslut av behörig judiciell myndighet,
och får inte heller utsättas för annat tvångsmedel.
Kurirförsändelser och kurirer
6 § En diplomatisk eller konsulär kurirförsändelse är ett eller flera förseglade kollin som endast innehåller diplomatiska eller konsulära handlingar
eller föremål avsedda för tjänstebruk. Vapen får inte förekomma i en sådan försändelse.
En kurirförsändelse kan medföras av en kurir eller vara obeledsagad.
En kurir ska medföra en officiell handling som intygar dennes ställning
(kurirpass) och antalet kollin i kurirförsändelsen.
En kurirförsändelse ska vara försedd med synliga yttre märken som
anger dess egenskap.
7 § En kurirförsändelse får inte öppnas eller kvarhållas.
Om det finns välgrundad anledning att anta att kurirförsändelsen
innehåller vapen eller andra otillåtna föremål får kontroll med hjälp av
metalldetektor ske. En representant för den sändande staten ska ges
tillfälle att närvara vid kontrollen. Om misstanken kvarstår efter
kontrollen bör Utrikesdepartementet, Protokollet, informeras.
Beslut om kontroll enligt andra stycket fattas av lägst kompetenscenterchef eller, på icke kontorstid, av vakthavande befäl.
8 § En kurir får inte underkastas någon form av frihetsberövande eller
annat tvångsmedel.

Denna författning träder i kraft den 2 augusti 2010.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Anna Björklund
(Processen Brottsbekämpning)
2

