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Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen

Remiss av Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
försöksverksam het med elchockvapen

Mot bakgrund av att fijrsöksverksamheten med elchockvapen ska forlängas och
då elchockvapnet av allt att döma kommer att bli en perrnanent del av polisens
utrustning i framtiden är det enligl Åklagarmyndigheten bra att tillämpnings-
foreskriftema görs så tydliga som möjligt.

Åklagarmyndigheten har med undantag fiir utformningen av 11 $ därlor inget
att erinra mot florslaget.

I den nya 11 $ beskrivs till synes tre självständiga användningsområden for
elchockvapnet där bl.a. vapnets varnings- eller belysningsfunktion får användas
i betvingande syfte vid sidan av drivstöt och avfyrning. Paragrafen skiljer sig
därmed från den nuvarande 17 $ som stadgar en mer restriktiv användning av
vapnet.

Åklagarmyndigheten ställer sig tveksam till att användningsområdet utvidgas
på detta sätt. Det går exempelvis att ställa sig frågan vad polismannen får göra
med vapnet i en situation där varningsfunktionen eller siktandet inte leder till
ett betvingande eller det resultat man vill uppnå. Får polismannen omedelbart
avfyra eller drivstöta med vapnet som ett led i ett stegrande ingripande eller
måste sn ny bedömning göras om lorutsättningarna for avfyrning eller drivstöt
är uppfyllda?

Varningsfunktionen bör inte betraktas som någonting annat än ett forstadium
till drivstöt eller avfyrning och samma forutsättningar som for drivstöt och
avfyrning bör alltså även gälla fiir denna användning.

Enligt Åklagarmyndigheten borde därftir 17 $ i sin nuvarande lydelse behållas
med det fortydligandet att en polisman far sikta med vapnet eller använda
varningsfunktionen när forutsättningarna fiir att avfyra elchockvapnet eller
anvönda drivstöt är uppfyllda eller det finns skäl att anta att sådana fiirut-
sättningar kan komma att uppstå.
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Detta yttrande har beslutats av stf. rättschefen Hedvig Trost efter ftiredragning
av verksjuristen Roger Waldenström. I den slutliga handläggningen har också
vice överåklagaren Bengt Åsbäck deltagit.
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