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316/2016

Lag 
om ändring av gränsbevakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i gränsbevakningslagen (578/2005) 10, 24 och 34 §, av dem 10 § sådan den ly-

der i lag 626/2015 och 24 § sådan den lyder i lag 749/2014, som följer:

10 § 

Allmänna principer som ska iakttas i tulluppgifter, polisuppgifter och 
förundersökningsuppgifter

I polisuppgifter iakttas principerna i polislagen och i andra lagar som gäller polisens
uppgifter. I tulluppgifter iakttas principerna i tullagen (304/2016), lagen om brottsbe-
kämpning inom Tullen (623/2015) och i andra lagar som gäller tullövervakning. I förun-
dersökningsuppgifter iakttas principerna i förundersökningslagen (805/2011), tvångs-
medelslagen (806/2011) och i andra lagar som gäller förundersökningsmyndighetens upp-
gifter.

24 § 

Tulluppgifter

Vid sidan av Tullen sköter också gränsbevakningsväsendet tullövervakning och därmed
sammanhängande förberedande tullåtgärder vid riksgränsen och vid de gränsövergångs-
ställen där Tullen inte har ordnat tullövervakning.

På begäran av Tullen kan gränsbevakningsväsendet sköta tullövervakning som avser
personers in- och utresa även vid ett gränsövergångsställe där Tullen i övrigt sköter tullö-
vervakningen. En gränsbevakningsman kan på en tullmans begäran delta i genomförandet
av en enskild tullåtgärd.

34 § 

En gränsbevakningsmans befogenheter i tulluppgifter

I tulluppgifter enligt 24 § har en gränsbevakningsman de befogenheter som avses i
3 kap. och 29 § i tullagen.

Förutsätter en tulluppgift kroppsbesiktning eller annan granskning än granskning av ba-
gage eller ytterkläder utan att förundersökning görs, ska 18 § i tullagen iakttas. Beslut om
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åtgärden ska fattas av en anhållningsberättigad tjänsteman eller en gränsbevakningsman
med minst majors grad.

————
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
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