
 

 

 

 

 
BROTT Tjänstefel 2018-05-26 - 2018-05-26

Id: POD95-BR2018-153854287-LX, Ext ärendenr: 0150-
K1908-18

BESLUT Förundersökningen läggs ned
Skäl Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken
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Motivering Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under
allmänt åtal har förövats.

Angående eventuellt tjänstefel när polisman skjutit verkanseld

Bakgrund

EA har befunnit sig utanför en polisstation i Täby, beväpnad
med skjutvapen och en kniv. EA var vid händelsen iklädd en
utrustningsväst med okänt innehåll och hjälm. EA har till
larmcentralen gett uttryck för att han har en handgranat. Då
larm gick om detta upptäckte polisen att han satt på en bänk
med ett gevär och pistol riktat mot sig själv. Han har också en
kniv som han skär sig i armen med. Mannen kom senare att
resa på sig och gå mot stationen och då han inte följde
upprepade uppmaningar om att släppa sina vapen, sköts han i
benet av en polis. Det har under utredningen visat sig att det
som av polisen - på mycket goda grunder - uppfattades som
skarpa skjutvapnen visat sig vara en kolsyredriven luftpistol
och ett paintballvapen. Det har inte påträffats någon skarp
handgranat.

Rättslig reglering, aktuella ansvarsfrihetsgrunder

Föreligger rätt till nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken, får
polisman använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot
polismannen själv eller annan eller hot som innebär trängande
fara för sådant våld.

Även inbillat (s.k. putativt nödvärn) är ansvarsbefriande under
samma förutsättningar som gäller för verkligt nödvärn. En
polisman som är övertygad och har fog för sin uppfattning om
att det föreligger trängande fara för att polismannen själv eller
andra kan komma utsättas för svårare våld, trots att det i
verkligheten inte är så, kan använda skjutvapen.

Bedömning

Utredningen har visat att EA har agerat på ett sådant sätt att det
förelegat fog för polismannens bedömning att skjuta
verkanseld. Det finns därför inte längre någon anledning att
anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
Förundersökningen skall därför läggas ner.
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