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FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET

Helsingfors,
den 30 maj 1942,

Cirkulär N:o 162.

Den 24 april 1942 utfärdade statsrådet
ett beslut om förrättande av undersöknin-
gar, som höra till folkförsörjningens om-
råde, medelst vilket statsrådets beslut av
den 21 november 1941 om verkställande av
undersökningar för övervakningen av iakt-
tagandet av reglementeringsbestämmelserna
rörande folkförsörjningen upphävdes.

Folkförsörjningsministeriet har med stöd
av 9 § i ovan nämnda statsrådsbeslut, vil-
ket trädde i kraft den 1 maj 1942 ansett
nödigt att för tillämpningen av beslutet
utfärda följande föreskrifter:

Granskningsbefogenheterna.
Statsrådets beslut giver förutom åt polis-

myndigheterna även åt folkförsörjningsmi-
nisteriets, folkförsörjningsdistrikts byrås
och folkförsörjningsnämnds kontrollörer
och kontrollanter samt folkförsörjningsle-
darna befogenhet att för utredande av-
brott, som straffas enligt lagen den 6 maj
1941 om bestraffning av brott, som även-
tyra befolkningens utkomst, samt för över-
vakning av de till folkförsörjningens om-
råde hörande reglementeringsbestämmel-
serna och vid behov även i och för
verkställandet av desamma, befogenhet,
att i de i beslutet nämnda fallen verk-
ställa granskningar, husundersökningar och
kroppsrannsakan. Granskningsbefogenhe-
terna äro av tvenne slag: a) sådana, till
vilkas utövande, i de fall, som nämnas i 1 §
av beslutet, envar däri nämnd folkförsörj-
ningsmyndighet utan vidare är berättigad
eller b) sådana, vilka enligt 2 § få utövas
förutom av offentliga åklagaren och polis-
man av folkförsörjningsministeriets kontrol-
lörer och kontrollanter samt endast de
folkförsörjningsdistriktsbyråernas och folk-
försörjningsnämndernas kontrollörer och
kontrollanter, åt vilka folkförsörjningsmi-
nisteriet på framställning av folkförsörj-
ningsdistriktsbyrå beviljat sådan rätt.
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Till folkförsörjningsdistriktens byråer och
folkförsörjningsnämnderna.

Ovan i punkt a) nämnd granskningsrätt
äger envar i_ 1 § av beslutet nämnd folk-
försörjningsmyndighet utan att han för
den skull för varje gång särskilt behöver
anhålla om dylik befogenhet. Likväl bör
den, som verkställer granskningen; då han
företager sådan på eget initiativ, såvitt
detta utan olägenhet kan ske, därom an-
mäla till den folikförsörjningsmyndighet,
vilken han underlyder. Den ovan i punkt
b) nämnda granskningsrätten är mer vid-
sträckt än den föregående, och äger veder-
börande i stöd av densamma befogenhet
att verkställa förutom i 2 § nämnda under-
sökningar, även husundersökning och
kroppsrannsakan. Enär den i beslutets 2 §
nämnda undersökningen avsevärt inskrän-
ker medborgarna tillkommande grundrät-
tigheter och kan vara ägnad att, såvitt icke
i samband därmed iakttages nödig saklig-
het, bland allmänheten väcka missnöje med
och motvilja mot fölkförsörjningsmyndig-
heterna och sålunda försvåra handhavandet
av folkförsörjningsuppgifterna, vilket själv-
fallet icke är avsikten med beslutet, har be-
viljandet av dylik granskningsrätt över-
lämnats åt folkförsörjningsministeriet.
Granskningsbefogenheten är i kraft så
länge vederbörande är i tjänst, likväl icke
längre än till utgången av år 1942. Folk-
försörjningsministeriet äger befogenhet att
när som helst återtaga av detsamma be-
viljad rätt.

De speciella granskningsbefogenheterna.

Då folkförsörjningsdistriktsbyrå till mi-
nisteriet gör framställning om beviljande
av i 2 § nämnd granskningsrätt åt sina
kontrollörer och kontrollanter, bör den-
samma åtföljas av vederbörande persons 1)
tjänstebetyg och 2) straffregisterutdrag
samt 3) utredning om hans tidigare verk-
samhet och därom huru länge samt med
vilken framgång han varit verksam i folk-
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försörjningens tjänst, varjämte folkförsörj-
ningsdistriktsbyrån bör anskaffa och till
ministeriet insända 4) lokal polismyndig-
hets utlåtande öm nämnda person.

I fall folkförsörjningsnämnd anser det
nödigt att förskaffa dylik rätt åt viss be-
stämd kontrollör och kontrollant, bör be-
slut angående framställning därom fattas
vid folkförsörjningsnämnds möte, vid vil-
ket folkförsörjningsledaren, såvitt i kom-
munen finnes dylik funktionär, bör vara
närvarande. Därefter bör folkförsörjnings-
nämnden skriftligt anhålla om att veder-
börande folkförsörjningsdistriktsbyrå gör
framställning i saken hos folkförsörjnings-
ministeriet. Nämnden bör härvid noggrant
pröva, huruvida den person, för vilken
granskningsrätt anhålles, är så tillförlitlig
och i övrigt till sina moraliska egenskaper
och med avseende å sin erfarenhet sådan,
att man kan förutsätta att han överlagt,
beslutsamt och smidigt begagnar sig av de
honom beviljade befogenheterna. Till ansö-
kan bör bifogas vederbörande persons
tjänstebetyg och utredning om-hans tidi-
gare verksamhet och därom huruvida han
och huru länge samt med vilken framgång
varit verksam i folkförsörjningens tjänst.
Det tillkommer folkförsörjningsdistrikts-
byrån att beträffande nämnda person in-
förskaffa straffregisterutdrag och utlå-
tande av den lokala polismyndigheten, sär-
skilt för utredande av, huruvida han kan
anses vara sådan, att dylika rättigheter
kunna beviljas honom. Folkförsörjnings-
distriktsbyrån bör även om så erfordras av
den lokala polismyndigheten införskaffa
utlåtande därom, huruvida det på orten ur
folkförsörjningssynpunkt sett är nödvän-
digt att bevilja dylika befogenheter åt
folkförsörjningsnämndens kontrollörer och
kontrollanter. Distriktsbyrån bör därefter
insända handlingarna jämte byråns utlå-
tande till folkförsörjningsministeriet.

Efter det folkförsörjningsministeriet be-
viljat i 2 § nämnd granskningsrätt bör
därom omedelbart göras anmälan till ve-
derbörande polismyndighet. Folkförsörj-
ningsdistriktsbyrå gör dylik anmälan an-
gående folkförsörjningsnämndernas och
folkförsörjningsdistriktens kontrollörer och
kontrollanter och deras verksamhetsområ-
den till vederbörande länsstyrelse. Folkför-
sörjningsministeriet gör anmälan till mi-
nisteriet för inrikesärendena angående sina
egna kontrollörer.

Vederbörande folkförsörjningsnämnder
och folkförsörjningsdistriktsbyråer böra
föra förteckning över alla de personer, åt
vilka folkförsörjningsministeriet beviljat i

2 § av beslutet nämnd grankningsrätt, och
skall uppgifter ur förteckningen på anhål-
lan lämnas dem, som så önska. I och för
den hela landet omfattande kontrollörför-
teckningen, som föres i folkförsörjnings-
ministeriet, böra folkförsörjningsnämn-
derna genom förmedling av vederbörande
folkförsörjningsdistriktsbyrå lämna perso-
niala till folkförsörjningsministeriet över de
personer, som inneha i 1 § nämnd gransk-
ningsrätt, ävensom beträffande i kontrollör-
"kåren inträffande förändringar.

Av folkförsörjningsministeriet utfärdat
förordnande rörande granskningsrätt och
tjänstemärke, med hänsyn till vilket mi-
nisteriet senare utfärdar närmare be-
stämmelser, böra på åtgärd av vederbö-
rande folkförsörjningsmyndighet frånta-
gas kontrollör eller kontrollant så snart
nämnda rätt av en eller annan orsak upp-
hör, och bör förordnandet tillställas folk-
försörjningsministeriet.

Lokal kompetens.
Folkförsörjiiiiigsmyndighets kompetens

med hänsyn till verkställandet av gransk-
ningar inskränkes till hans verksamhets-
område. Med stöd härav inneha folkför-
sörjningsministeriets egna kontrollörer och
kontrollanter granskningsrätt inom hela ri-
kets område, folkförsörjningsdistriktsbyrås
kontrollörer och kontrollanter endast inom
vederbörande folkförsörjningsdistrikts om-
råde samt folkförsörjningsnämnds kontrol-
lörer och kontrollanter inom vederbörande
kommuns område, förutom då två eller
flere kommuner avlöna en gemensam
kontrollör, då denne innehar gransknings-
rätt inom nämnda kommuners områden. Li-
kaså är folkförsörjningsledares gransknings-
rätt begränsad till den eller de kommuner,
i vilka han är verksam såsom folkförsörj-
ningsledare. Distriktsbyrås kontrollör och
kontrollant får likväl vid behov på order
av folkförsörjningsministeriet verkställa
granskningar även utom sitt verksamhets-
område.

Utövandet av granskningsbefogenheterna.
Enligt beslutets 1 § äga folkförsörjnings-

ministeriets, folkförsörjningsdistrikts byrås
och folkförsörjningsnämnds kontrollörer,
kontrollanter samt folkförsörjningsledare
befogenhet att undersöka butiker, produk-
tionsinrättningar, kontor, lokaler, lager-
rum, djurstall, lagerskjul, transportmedel
samt granska i dtem. befintliga, förråd och
djur samt handelsböcker och andra dy-
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lika handlingar, likväl icke bostadslägenhe-
ter, i vilka eller i vilkas omedelbara an-
slutning affärsrörelse eller annan närings-
verksamhet icke idkas. Då det i nämnda
paragraf är förbjudet att verkställa under-
sökning i sådana bostadslägenheter, i vilka
eller vilkas omedelbara anslutning affärs-
rörelse eller annan näringsverksamhet icke
idkas är det naturligt, att granskning är
tillåten såvitt bostadsrum användas för
idkande av affärsrörelse eller annan nä-
ringsverksamhet eller i anslutning till dessa
uppbevaras dylik verksamhet avseende
lager. Den ovannämnda granskningen av
(l.jiir berättigar bl. a. vid behov till .väg-
ning av djuret eller till verkställande av
provmjölkning. Vid undersökning av slu-
tet förvaringsrum böra likväl bestämmel-
serna i beslutets 4 § beträffande husunder-
sökning tillämpas. Vid undersökningen
skall vittne närvara endast då den, som un-
dersökningen avser, det yrkar.

I beslutets 2 § nämnd undersökning av-
ser undersökningar av resgods, transport-
varor samt varvförsändelser. Av de folk-
försörjningsmyndigheter, vilka inneha i be-
slutets 1 § nämnda granskningsrätt, får
undersökning verkställas endast av den,
åt vilken folkförsörjningsministeriet givit
särskild befogenhet. Avsikten med under-
sökningen bör för varje enskilt fall vara
utredandet av brott, som äventyra befolk-
ningens utkomst. Därför får undersökning
icke verkställas för allmän övervakning av
till folkförsörjningsområdet hörande regle-
menteringsbestämmelser eller för deras
verkställande. Den, som verkställer under-
sökning, har rätt att fordra, att vederbö-
rande person öppnar sin resväska eller sitt
paket, om den, som •verkställer undersök-
ningen, yrkar på att få besiktiga godset.
Såvitt vederbörande person icke efterkom-
mer detta yrkande, äger den som verkstäl-
ler undersökningen, rätt att utföra, öpp-
nandet, varvid likväl alltid vittne bör när-
vara. Öppnandet av resväskor och paket
bör verkställas så, att härav åsamkas min-
sta möjliga olägenhet för godsets inneha-
vare.

Husundersökning.
Husundersökning avser undersökning av

bostad, som skyddas av hemfrid. Folkför-
sörjningsmyndighet, som innehar i beslu-
tets 2 § nämnd granskningsbefogenhet,
äger rätt att verkställa husundersökning
hos den, som på sannolika skäl misstankes
för brott, vilket straffas enligt lagen om
bestraffning av brott, som äventyra be-
folkningens utkomst, eller då skäl är att

Kroppsrannsakan.

befara, att den, som står under åtal för
dylikt brott, eller medelst laga kraft vun-
net utslag fällts till straff för brott av
sådan art, fortsätter sin brottsliga verksam-
het.

Om husundersökning, vilken bör verk-
ställas i två ojäviga vittnens närvaro och
över vilken protokoll bör föras, bör, då
förrättningen vidtager, muntligen meddelas
innehavaren av lägenheten eller om denne
icke är hemma, hans hustru eller den, som
han att sköta sitt hushåll, eller om ej heller
denne anträffas, närmaste grannen.

Vid husundersökning bör dess verkstäl-
lare tillse, att härvid icke förorsakas större
olägenhet eller skada än nödvändigt är och
att nödig hovsamhet iakttages. Den, som
verkställer husundersökning, äger likväl
rätt att vid behov låta öppna lås och dör-
rar, avlägsna hinder, låta genomsöka rum
och förvaringsplatser samt, om han möter
motstånd, använda det våld, som är erfor-
derligt för motståndets övervinnande. Hus-
undersökning må icke företagas nattetid el-
ler å helgdagar, därest detta icke är nöd-
vändigt.

Avsikten med kroppsrannsakan är att
överkomma föremål, som innehas av veder-
börande och vilka kunna utgöra bevis för
ifrågavarande brott eller vilka böra beslag-
tagas. Dylik undersökning eller sk. kropps-
rannsakan är endast den folkförsörjnings-
myndighet berättigad att verkställa, som
innehar i beslutets 2 § nämnd gransknings-
rätt, och under de förutsättningar, under
vilka ovannämnda husundersökning är
tillåten, och bör undersökningen för varje
enskilt fall avse utredande av brott, som
äventyra befolkningens utkomst. Med hän-
syn till kroppsrannsakan bör särskilt beak-
tas, att då den är ingående, densamma må
verkställas i särskilt rum i närvaro av
vittne. Kroppsrannsakan å kvinna må icke
verkställas av annan än kvinna, ej heller
må annan än kvinna närvara såsom vittne.

Vid vidtagandet av granskning eller hus-
undersökning eller kroppsrannsakan bör
vederbörande folkförsörjningsmyndighet
förete sitt tjänstemärke eller förordnande.

Allmän regel med hänsyn till verkstäl-
landet av granskningar bör vara, att man
huvudsakligen genom att göra iakttagelser
och observerationer vid granskningen upp-
når det resultat, till vilket man strävar:
att för utredande av brott rörande regle-
rna n teringsbestämmelserna anskaffa nödigt
bevismaterial eller annan erforderlig utred-
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ning för verkställandet och övervakningen
av utfärdande bestämmelser. Man får
skrida till husundersökning eller kropps-
rannsakan endast då lagliga förutsättningar
härför föreligga och då andra medel för
uppdagande av saken icke förefinnas.

Ovan nämnda granskningsrättigheterböra
huvudsakligen användas för utredande av
vanemässigt eller yrkesmässigt utförda
brott, som äventyra befolkningens utkomst,
ävensom då med brottet avsetts ernående
av ekonomisk fördel eller då man strävat
att olovligt samla förnödenheter i lager.
Härvid är det skäl att fästa särskild upp-
märksamhet vid i landsorten kringresande
uppköpare, vilka erläggande överpris hop-
samla livsmedel och försälja dem till oskä-
liga pris åt konsumenter i bosättnings-
centra.

Omhändertagande av egendom.

Då vid i 1 och 2 §§ nämnda gransknin-
gar eller husundersökningar eller vid
kroppsrannsakan anträffas sådan egendom,
vilken enligt 2 § lagen om bestraffning av
brott, som äventyra befolkningens utkomst,
kan förklaras förbruten, äger vederbörande
kontrollör, kontrollant och folkförsörjnings-
ledare härvid enligt 3 § i samma lag stad-
gad rätt att omhändertaga egendomen. Där
vid undersökning av brott utredning kan
erhållas ur affärskorrespondens, bokföring
eller andra handlingar eller där dylika
urkunder kunna tjäna som bevis vid rätte-
gång, äga i 1 och 2 §§ av beslutet nämnda
folkförsörjningsmyndigheter rätt att om-
händertaga även sådan egendom. Över om-
händertagandet skall bevis eller förteck-
ning lämnas till den, vilken fråntagits
egendom samt anmälan om omhändertagan-
det av samt duplettexemplar av förtecknin-
gen eller beviset så ock egendomen oför-
dröjligen överlämnas till närmaste polis-
man eller vederbörande polischef, vilken
sistnämnda det åligger att med egendomen
förfara såsom i 3 § i ovan nämnda lag
stadgas. Folkförsörjningsmyndighet må på
begäran lämna polismyndighet handräck-
ning för befordande till allmän förbruk-
ning av den egendom, som polischef för-
ordnat till försäljning eller som dömts för-
bruten.

Folkförsörjningsminister V. A. Arola.

Helsingfors 1942. Statsrådets tryckeri.

Folkförsörjnings- och polismyndigheternas
samarbete vid granskningar.

Enligt 58 § i statsrådets beslut den 24
april 1942 om allmänna reglementerings-
bestämmelser rörande folkförsörjningen an-
kommer det på polis- eller fölkförsörjnings-
myndigheterna att övervaka, att folkför-
sörjningen berörande regiementeringsbe-
stämmelser iakttagas. Polismyndigheterna
skola på begäran lämna fölkförsörjnings-
myndigheterna handräckning vid övervak-
ningen samt vid bestämmelsernas verkstäl-
lighet. Därför böra fölkförsörjningsmyn-
digheterna vid verkställandet av till folk-
försörjningens område hörande undersök-
ningar vid behov vända sig till polismyn-
digheterna för erhållande av handräck-
ning. Med hänsyn till, att såväl polis- som
fölkförsörjningsmyndigheterna vid överva-
kandet av reglementeringsbestämmelsernas
iakttagande komma att företaga undersök-
ningar, uppmanar folkförsörjningsministe-
riet distriktsbyråerna att tillse, att då det
visar sig nödigt att verkställa i beslutets
2 § nämnda granskningar eller husunder-
sökningar eller kroppsrannsakan, kontrol-
lörerna och kontrollanterna, såvitt möjligt,
vända sig till vederbörande polismyndighet
för erhållande av handräckning eller för
att polismyndighet skall verkställa under-
sökningen. Av fölkförsörjningsmyndighe-
terna företagna granskningar skola främst
beröra produktionen och överlåtelseskyldig-
heten samt handelsaffar er och andra distri-
butionsinrättningar. Då polismyndigheterna
för företagande av granskning eller i
andra till folkförsörjningens område hö-
rande uppgifter begära handräckning, bör
denna lämnas i den utsträckning, som i
varje fall är möjlig.

Ministeriet önskar särskilt fästa kontrol-
lörernas och kontrollanternas uppmärksam-
het därvid, att de böra företaga gransk-
ningarna överlagt, smidigt och ovillkorligen
opartiskt samt såsom inför lagen för sina
handlingar ansvariga tjänstemän, på vilkas
verksamhet varken den egna fördelen eller
utomståendes inflytande eller syften få in-
verka.

Detta meddelar folkförsörjningsministe-
riet folkförsörjningsdistriktsbyråerna och
folkförsörjningsnämnderna. till kännedom
och efterrättelse och att bringas kontrol-
lörer och kontrollanter till kännedom.

T. f. byråchef Sakari Alanko.


