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Vaikka Kansainvälisten postisopimusten 5 artiklan 5 §:ssä nimen
omaan määrätään, että tavaranäytelähetykset eivät saa sisältää mitään
esineitä, joilla on kauppa-arvoa, ja samojen postisopimusten 16 artik
lan 3 §:n 2 b. kohdassa kielletään tavallisiin tai sisäänkirjoitettuihin
kirjepostilähetyksiin sulkemasta tullinalaisia esineitä, on Postihallituksen tietoon tullut, että tästä huolimatta on maahan viime aikoina
ulkomailta saapunut sekä tavaranäyte- että kirjelähetyksissä kaiken
laatuisia pienempiä tullinalaisia esineitä ja kauppatavaroita kuten
kultakelloja, sakariinia y. m., jotka lähetykset on postitoimistoista
luovutettu vastaanottajille, ilman että ne sitä ennen ovat joutuneet
asianmukaisen tullikäsittelyn alaisiksi.
Tämän johdosta, ja koska tällaisesta luvattomasta tavarain kulje
tustavasta kärsii vahinkoa sekä Suomen valtio, joka täten menettää
näistä tavaroista sille kuuluvat tullitulot, että asianomaiset postilai
tokset, menettämällä sen korkeamman postimaksun, minkä lähettäjän
tulisi suorittaa, jos tavarat kuljetettaisiin paketteina, katsoo Postihallitus tarpeelliseksi, viittaamalla äsken mainittujen postisopimusten
16 artiklan 4 §:ään, huomauttaa kaikille postitoimistoille ettei ulko
mailta saapuneita tavaranäytelähetyksiä, jotka sisältävät kauppa-arvolla
varustettuja tavaroita tai jotka muutoin eivät täytä näistä lähetyksistä
säädettyjä määräyksiä, missään tapauksessa saa vastaanottajille luo
vuttaa, vaan ovat ne perillesaamattomista lähetyksistä annettujen
määräysten mukaisesti viipymättä palautettavat lähtöpaikkaansa, mer
kitsemällä niihin selvästi palauttamisen syyn.
Mitä taas tulee sellaisiin ulkomailta saapuneihin kirjelähetvksiin,

joiden ulkomuoto tahi muut seikat antavat aihetta epäillä niiden sisältä
vän tullinalaista tavaraa tai sellaista, jonka maahan tuonti on kielletty,
on osoitepostitoimiston paikkakunnilla, missä on tullitoimisto, lähetettävä
tällaiset kirjeet — olivatpa ne yksinkertaisia tai sisäänkirjoitettuja— tulitoimistoon asianmukaista tullikäsittelyä varten sekä ilmoitettava asi
asta vastaanottajalle, joka siinä tapauksessa saa periä lähetyksensä
tullitoimistosta. Muilla paikkakunnilla taas tulee osoitepostitoimiston
lähettää tällaiset kirjelähetykset lähimpään sellaisen paikan postitoi
mistoon, missä tullitoimisto on, mikä postitoimisto puolestaan jättää
ne tullitoimistoon, missä ne postiljoonin läsnäollessa avataan ja tulla
taan sekä sen jälkeen, asianmukaisen tullilaskun seuraamana, tai
varustettuina todistuksella siitä, ettei niiden sisällys ole tullinalaista,
postilaitoksen huolenpidosta lähetetään takaisin osoitepaikkaansa vastaan
ottajalle annettavaksi, sittenkun tämä on suorittanut laskulle merkityt
tullimaksut; ja ovat kannetut tullimaksut asianomaiselle tullitoimistolle
lähettävät postietuantiosoituksella samassa järjestyksessä, kuin ulko
mailta saapuneiden tavarapakettien suhteen on ennen määrätty. Jos
vastaanottaja kieltäytyy lähetystä lunastamasta, on siitä viipymättä
tullitoimistolle ilmoitettava sekä samalla palautettava lähetystä seuran
nut tullilasku, minkä jälkeen itse lähetys säädetyn säilvtysajan kulut
tua palautetaan lähtöpaikkaansa.
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Ehuru uti artikel b § 5 af Yerldspostkonventionen uttryckligen
föreskrifves, att varuprofsförsändelser ej få innehålla något föremål,
som eger handelsvärde, och enligt sagda postkonventions artikel 16 §
3 moment 2 b. det är förbjudet att innesluta tullpliktiga föremål i
orekommenderade eller rekommenderade brefpostförsändelser, har till
Poststyrelsens kännedom kommit, att det oaktadt under senare tid
från utrikesorter till landet inkommit uti såväl varuprofs- som brefförsändelser särskilda mindre tullunderkastade föremål och handelsartik
lar såsom guldur, saccharin m. m., hvilka försändelser af postanstal
terna utgifvits till adressaterna, utan att derförinnan hafva blifvit
öfverleinnade till vederbörlig tullbehandling.
Med föranledande häraf, och då genom sådan otillåten varuförsändning skada åsamkas ej allenast Finska statsverket, som derigenom
går förlustig detsamma tillkommande tullumgälder, utan äfven veder
börande postverk, hvilka undanhållas den högre postbefordringsafgift,
som afsändaren bort erlägga i fall varan skulle försändts såsom paket,
finner Poststyrelsen, med hänvisning till artikel 16 § 4 uti ofvan
nämnda Yerldspostkonvention, nödigt fästa samtliga postanstalters upp
märksamhet vid, att från utrikesorter anlända varuprofsförsändelser^
hvilka innehålla varor, som ega handelsvärde eller annorledes icke,
uppfylla om dem gällande föreskrifter, i ingen händelse få utlemnas
till adressaterna, utan böra de, i enlighet med om otillställbara för
sändelser gällande föreskrifter, utan dröjsmål återsändas till afgångsorten, med tydligt angifvande af orsaken till återsändandet.

Hvad åter vidkommer sådana från utrikesorter anlända brefförsändelser, hvilkas yttre form eller andra omständigheter gifva anled
ning till misstanke, att desamma innehålla tullpliktiga eller ock till
införsel i landet förbjudna föremål, bör adresspostanstalten å ort, der
tullanstalt finnes, öfverlemna dessa försändelser — oberoende af om de
äro orekommenderade eller rekommenderade — till tullanstalten i och för
tullbehandling, samt underrätta om förhållandet adressaten, hvilken i
sådant fall får afhemta försändelsen från tullanstalten. Å andra orter
åter bör abresspostanstalten afsända dylika brefförsändelser till post
anstalten å sådan närmast belägen ort, hvarest tullanstalt finnes,
hvilken postanstalt åter aflemnar desamma till tullanstalten, der de i
postiljons närvaro öppnas och förtullas samt derefter, åtföljda af veder
börlig tullräkning eller ock bevis öfver att innehållet ej är tullpliktigt,
genom postverkets försorg återsändas till adresspostanstalten, för att
till adressaten utgifvas sedan denna erlagt å räkningen upptagna tullumgälder; och böra de uppburna tullumgälderna förmedels postförskottsanvisning öfversändäs till vederbördnde tullanstalt i enahanda ordning,
som tidigare föreskrifvet är beträffande från utrikesorter anlända varupaket. I händelse adressaten vägrar att utlösa försändelsen, bör tull
anstalten om förhållandet ofördröjligen underrättas och den försändel
sen åtföljda tullräkningen tillika återsändas, hvarefter sjelfva försän
delsen, efter föreskrifven liggetids utgång, återsändes till afgångsorten.
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