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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 juni 2015 beretts tillfälle att avge 

yttrande över promemorian Dröjsmålstalan enligt den nya tullagen – en kompletterande 

promemoria till betänkandet SOU 2015:5.  

 

Förslaget i promemorian 
 

I promemorian föreslås att utredningens förslag till ny tullag i SOU 2015:5 kompletteras 

med en bestämmelse om dröjsmålstalan. Den i promemorian föreslagna bestämmelsen 

innebär en möjlighet att begära en förklaring av allmän förvaltningsdomstol att ett ärende 

onödigt uppehålls om Tullverket inte har fattat beslut inom de tidsfrister som följer av 

artikel 22.3 i unionstullkodexen. Om en domstols förklaring om att ett ärende onödigt 

uppehålls inte resulterar i ett beslut från Tullverket inom en månad, ska ett överklagbart 

avslagsbeslut anses ha fattats. Den föreslagna bestämmelsen innebär slutligen att 

prövningstillstånd ska krävas vid överklagande av förvaltningsrätts avgörande till 

kammarrätten.  

 

Sammanfattning 
 

Advokatsamfundet avstyrker utredningens förslag till bestämmelse om dröjsmålstalan. 

 

Synpunkter på förslaget i promemorian 
 

Advokatsamfundet, som i sitt remissyttrande avseende SOU 2015:5 beklagade 

avsaknaden om förslag till bestämmelser om dröjsmålstalan i utredningens förslag till 

ny tullag, välkomnar att utredningen nu tagit upp frågan. Advokatsamfundet har 

emellertid flera betänkligheter kring utformningen av den i promemorian föreslagna 

bestämmelsen.  
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Av artikel 44.1 andra stycket i unionstullkodexen följer att varje person som hos 

tullmyndigheten ansökt om ett beslut och inte har fått ett beslut med anledning av ansökan 

inom den tidsfrist som avses i artikel 22.3, ska ha rätt att överklaga. Enligt punkt 4 samma 

artikel ska medlemsstaterna se till att förfarandet för överklaganden gör det möjligt att 

skyndsamt bekräfta eller rätta till beslut som fattas av tullmyndigheterna. 

 

Som utredningen framhåller i promemorian innebär den föreslagna bestämmelsen om 

dröjsmålstalan att den materiella domstolsprövningen av ett tullärende skjuts upp. Enligt 

Advokatsamfundets mening är det mycket tveksamt om ett sådant uppskjutande av en 

materiell domstolsprövning står i överensstämmelse med den rätt att överklaga som följer 

av artikel 44.1 andra stycket, när tidsfristerna i artikel 22.3 har passerat. Beroende på hur 

förvaltningsdomstolarna, som är relativt ovana vid tullmål, handlägger en begäran om 

förklaringar, är det också tveksamt om den föreslagna bestämmelsen står i överens-

stämmelse med skyndsamhetskravet i artikel 44.4. 

 

En annan oklarhet med förslaget i promemorian är vad förvaltningsdomstolarna 

egentligen ska pröva. I promemorian anges i denna del att domstolarna ska bedöma om 

skälen för att något beslut inte har fattats kan anses vara godtagbara (”giltiga skäl”) eller 

inte. Enligt utredningen ska giltiga skäl vara sådana som Tullverket inte råder över. Så 

som Advokatsamfundet tolkar artikel 22.3, finns det – när tidsfristerna i bestämmelsen 

passerat – emellertid inget annat giltigt skäl för längre handläggningstid än att sökanden 

begär en förlängning.  

 

Advokatsamfundet noterar vidare att det av promemorian inte framgår vad rättsföljden 

blir om en förvaltningsdomstol skulle finna att Tullverket inte onödigt uppehållit ett 

ärende, med andra ord att Tullverket har giltiga skäl att inte ta ett beslut. Om 

förvaltningsdomstolen avslår en sådan ansökan om förklaring, kommer inte heller någon 

enmånadsfrist efter domstolens avgörande börja löpa. Rättsföljden blir då att Tullverket 

kan fortsätta handlägga ärendet så länge som det giltiga skälet består. Detta kan inte stå i 

överensstämmelse med de uttryckliga lydelserna av artiklarna 22.3 och 44.4 i 

unionstullkodexen, de fasta tidsfrister som anges däri och syftet med artiklarna.  

 

Mot bakgrund nämnda oklarheter och brister avstyrker Advokatsamfundet utredningens 

förslag till bestämmelse om dröjsmålstalan i sin nuvarande utformning.  
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