
  

 

Professor Johan Boucht, Universitetet i Oslo 

 
Finsk polis och s.k. riktade dödsskott 
 
 

 
Föremålet för granskning i detta bidrag är ett spörsmål som mig veterligen inte varit 
föremål för någon mer omfattande diskussion i finsk rätt, nämligen huruvida en 
finsk polisman äger, eller borde äga, laga befogenhet enligt PolisL att avlossa s.k. 
riktade dödliga skott eller polisiära dödsskott.1 Med detta avses polisiär vapeninsats 
där avsikten är att föremålet för ingripandet med till visshet gränsande sannolikhet 
avlider som en följd av vapenanvändningen.  

Problemställningen kan exemplifieras genom följande två fiktiva situationer 
där frågan om s.k. finala dödsskott potentiellt kan aktualiseras:  

 
F1: ”Polisen i stad X erhåller på eftermiddagen lördagen den 20 juni 2017 an-
mälan om att en person utrustad med vad som förmodas vara ett jaktgevär sitter 
upp på ett tak och på måfå skjuter mot människor. Gärningsmannen har redan 
dödat två personer och skadat tre. Man har försökt etablera kontakt med gär-
ningsmannen, men han inlåter sig inte på kommunikation. Under tiden fortsät-
ter gärningsmannen att skjuta människor på gatan nedanför. KARHU-gruppen 
kallas in. Gärningsmannens position identifieras och en prickskytt befinner sig 
i läge för att ”ta honom ut”. Får prickskytten beordras att i laga befogenhet 
avlossa ett riktat dödligt skott mot gärningsmannen?” 
 

____________________________________________________________ 
 

1  Inledning

 Jag vill tacka Petter Asp, Jussi Tapani och Kaarlo Tuori för värdefulla synpunkter på tidigare
utkast av artikeln.
1 Från tyskans polizeiliche Todesschuss, finale Rettungsschuss eller gezielte Todesschuss. För
viss diskussion i finsk rätt, se Markus Terenius: Poliisin voimankäyttö. Rikosikeudellinen tutkimus
sallitun voimankäytön rajoista Suomalainen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 318
(2013), s. 625–629. I tysk doktrin har frågan diskuterats i decennier, särskilt i anslutning till just
gisslansituationer. I tysk rätt har i många Länders (delstaters) polislagar även intagits uttryckliga
bestämmelser som uppdrar befogenhet till polisiära dödsskott (t.ex. BadWürtPolG § 54 Abs 2),
medan det i andra polislagar förblivit oreglerat. Se Clemens Artzt: “Europäische Menschenrechts-
konvention und Polizeiliches Todesschuss. Zugleich eine Besprechung des Urteils des EGMR Ma-
karitzis/Griechenland”, Die Öffentliche Verwaltung (2007), s. 234–237 beträffande förenligheten
mellan de olika regleringarna och EKMR art. 2. Frågan regleras även i den s.k. mönsterpolislagen
MEPolG § 41 Abs. 2 Satz 2: ”Ein Schuß, der mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit
tödlich wirken wird, ist nur zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtiger
Lebensgefahr oder der gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen
Unversehrtheit ist”; se härom Gerd Heise/Reinhard Riegel, Musterentwurf eines einheitlichen Po-
lizeigesetzes. Mit Begründung und Anmerkungen, 2. Auflage (Richard Boorberg Verlag 1978),
s. 120–122.
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F2: ”Polisen i stad X erhåller på eftermiddagen lördagen den 20 juni 2017 an-
mälan om ett gisslansdrama med gärningsmän beväpnade med skjutvapen i en 
bank i centrala Helsingfors. KARHU-gruppen kallas in och planerar inbrytning 
för att frita gisslan. Vid bakdörren till banken, där gruppen avser göra sin in-
brytning, står emellertid en tungt beväpnad man på vakt. I detta skede förelig-
ger ingen akut fara för gisslan, men situationer skulle med till visshet gränsande 
sannolikhet bli kritisk om vaktposten upptäcker inbrytningsförsöket. Får 
KARHU-gruppens prickskytt ”ta ut” vaktposten för att öka chanserna för ett 
framgångsrikt fritagande av gisslan?” 

 
Det är alltså alls inte otänkbart att det kan förekomma situationer där en gärnings-
man hotar flera människors liv samtidigt som man saknar realistiska möjligheter att 
tillräckligt effektivt neutralisera situationen med lindrigare medel än en dödsskjut-
ning. Typexempel kan vara gisslandramas eller skolskjutningar.2 Frågeställningen 
har alltså praktisk betydelse. 

Det kunde däremot argumenteras att frågan rättsligt sett saknar relevans, ef-
tersom finsk rätt i extremfall tillåter dödliga skott med stöd av reglerna om straff-
rättsligt nödvärn i SL 4:4. Som framgår av PolisL 2:17,2 har en polisman rätt till 
nödvärn enligt SL 4:4. Typexempel på en sådan situation torde vara F1 ovan (men 
däremot nog inte F2). Frågeställningens principiella dimension knyter dock an till 
önskvärdheten av att polisens vertikala maktbefogenheter är positivt reglerade i lag 
snarare än att grundas på straffrättsliga rättfärdighetsgrunder. Ingripanden som ut-
gör ett led i uppfyllandet av polisens tjänsteplikt att upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet och förhindra brott bör därför så långt som möjligt baseras på positiva be-
fogenheter i polislagen och inte ske med stöd av straffrättsliga rättfärdighetsgrun-
der.3 Den allmänna straffrättsliga tillåtande grunden nödvärn (och nöd) är av flera 
grunder inte väl ägnad som rättslig grund vertikala polisära maktmedelsingripan-
den.4 Att polisens befogenheter så långt som möjligt bör vara positivt reglerade i 
lag är en utgångspunkt som också underligger nya PolisL (även om polismäns nöd-
värnsrätt nu är lagreglerad).  

Samtidigt är det väl nog så att en diskussion om polisiära dödsskott långt hand-
lar om liknande övervägningar som vid frågan om när liv får tas i nödvärn. För 
polisiärt tagande av liv kan dock snävare kriterier behöva uppställas. 

Jag har i ljus av detta i ett annat sammanhang gett uttryck för att tiden kanske 
kunde vara mogen för att ta en diskussion om polisen också borde få en positiv 
befogenhet till riktade dödsskott.5 Jag tänkte därför ta tillfället att utveckla resone-

____________________________________________________________ 
 
2  Frågeställningen fick sålunda betydande praktisk relevans t.ex. i Jokela-fallet 2007 där totalt 
nio personer sköts till döds av gärningsmannen. 
3  Se närmare härom Johan Boucht, Polisiär våldsanvändning. En straff- och offentligrättslig 
undersökning (Iustus förlag 2011), s. 442–475. 
4  Se närmare Boucht 2011, s. 460–467. Liknande resonemang återfinns i Ragnar L. Auglend och 
Henry John Mæland, Polirett, 3 uppl. (Gyldendal 2016), s 674–677. Se också nedan i avsnitt 6. 
5  Se Johan Boucht, ”De yttre gränserna för finska polisens maktmedelsbruk – diskussion om 
en doktorsavhandling”, Tidsskrift för Juridiska Föreningen i Finland (2014), s. 302.  
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manget något här. Frågan är både emotionellt laddad och knyter an till grundläg-
gande etiska frågeställningar och förtjänar därför både grundlig rättslig och politisk 
diskussion. Bidragets syfte är därför inte att ge uttryck för en bestämd uppfattning 
om att finsk polis bör ges befogenhet till finala dödsskott, utan närmast att reflektera 
över de rättsliga premisser, som synes kunna motivera att tematiken tas upp till dis-
kussion. 
 
 

 
Vad avses då med polisiära dödsskott? Det är ju så, att kopplad till skjutvapenan-
vändning inom ramen för den ”vanliga” befogenheten enligt PolisL 2:19 alltid fö-
religger en viss risk för dödlig följd. En viss grad av risk godtas följaktligen såsom 
”inneboende” i befogenheten att använda skjutvapen mot personer. Frågan är hur 
man avgränsar sådant ”vanligt” skjutvapenbruk mot riktade dödsskott, och om detta 
sker på subjektiva eller objektiva grunder. 

Utgångspunkten bör vara att med finala dödsskott avses av polisman avlossat 
skott med skjutvapen i avsikt att döda. Avsikt innebär här att uppnåendet av följden, 
dvs. att föremålet för ingripandet avlider, utgör polismannens handlingsskäl. Fråga 
är alltså om ett slags dolus determinatus-fall om man använder sig av den straff-
rättsliga uppsåtsterminologin. Detta betyder att också fall där sannolikheten för död 
är låg p.g.a. yttre omständigheter (såsom dålig sikt p.g.a. mörker eller regn, långt 
avstånd, rörligt mål osv.) bör bedömas som ett finalt dödsskott om det motiveras av 
avsikten att döda målobjektet. Den avgörande särskiljande faktorn ligger då på det 
subjektiva voluntativa planet och inte på det objektiva.  

Det kan här vara viktigt att påpeka att trots att man talar i termer av avsiktligt 
dödande, så är det yttersta syftet med polisiära dödsskott inte att uppnå målperso-
nens död. Fråga är om ett mellanled (eller genomgångsled) i syftet att skydda och 
bevara ett annat rättsgott som värderas högre.6 

Samtidigt kan det nog inte uteslutas att också andra fall kan behöva bedömas 
som finala dödsskott. Detta synes kunna vara fallet när polismannen som en följd 
av yttre omständigheter (t.ex. dåligt väder, långt avstånd eller rörligt mål) gör be-
dömningen att sannolikheten för att vapeninsatsen är dödlig är lika stor som eller 
större än att skottet missar, samtidigt som han inte har för avsikt att döda föremålet 
för ingripandet. Här är det alltså fråga om fall där skott avlossas trots viss sannolik-
het för död, samtidigt som avsikt för döden inte föreligger. För dessa situationer 

____________________________________________________________ 
 
6  Dödandet har alltså i dessa fall inte ett värde i sig. Fråga är heller inte om en i sig oönskad 
(bi)konsekvens av handlandet. Från dessa fall bör vidare skiljas de situationer som handlar om 
missriktade skott som förorsakar målpersonens död, alltså s.k. dödliga felskott. Polismannen har 
t.ex. siktat på benet men träffar istället bålen varvid personen avlider. Med begagnande av den 
straffrättsliga terminologin bör som sådana skott anses åtminstone medvetet oaktsamma dödliga 
skott. Men även medvetet oaktsamma dödliga felskott bör komma ifråga; polismannen misstänker 
då att det föreligger en risk för att skottet har dödlig följd, men skjuter trots detta. 

2  Vad är polisiära dödsskott?
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synes en rimlig rättsstatligt inspirerad utgångspunkt behöva vara att om sannolik-
heten för målpersonens död är lika stor som eller större som att endast kroppsskada 
förorsakas, så bör samma måttstock användas som om fråga vore om polisiära döds-
skott.7 En sådan premiss torde kunna motiveras både med stöd av den stränga nöd-
vändighetströskel (”absolut nödvändigt” och ”strikt proportionerligt i de rådande 
omständigheterna”) som EKMR art. 2 ger uttryck för,8 liksom det allmänna förvalt-
ningsrättsliga proportionalitetskrav som gäller i förhållandet mellan stat och med-
borgare (se t.ex. PolisL 1:3).  

Polisiära dödsskott kan alltså definieras både i termer av voluntativa och kog-
nitiva element. Mot denna bakgrund gäller den moraliska frågeställning som upp-
står huruvida det offentligrättsligt kan justifieras att polismannen eftersträvar mål-
personens död eller att han skjuter även om han uppfattar det som sannolikt att gär-
ningsmannen dör. 

 
 

 
Enligt finska GL 7,1 § har var och en rätt till liv. Denna rätt tillkommer alla, även 
misstänkta brottslingar.9 Samma regleras också i EKMR Art. 2. Samtidigt som rät-
ten till liv värderas högt, är det ostridigt att den inte är absolut, vare sig enligt GL 
eller EKMR art. 2. Undantag kan följaktligen förekomma. Detta framgår explicit av 
EKMR art. 2(2): ingen kan ”anses ha berövats livet i strid med denna artikel, när 
detta är en följd av våld som var absolut nödvändigt a) för att försvara någon mot 
olaglig våldsgärning, b) för att verkställa en laglig arrestering eller för att hindra 
någon som lagligen är berövad friheten att undkomma, c) för att i laglig ordning 
stävja upplopp eller uppror”. Detsamma framgår av formen som GL 7,1 § är skriven 
på när den jämförs med det absoluta förbudet i § 7,2 mot dödsstraff och tortyr eller 
annan behandling som kränker människovärdet.10 Som framgår av HD 1997:182, 
så kan t.ex. dödligt nödvärn med skjutvapen undantagsvis vara tillåtet enligt finsk 
rätt. 

Enligt finsk rätt förutsätter inskränkningar i grundrättigheterna lagstöd.11 
Följaktligen bör riktade polisiära dödsskott ha stöd i lag för att vara tillåtna. Det 
finns emellertid idag inte något direkt sådant lagstöd i PolisL. Men kunde det då 
hävdas att PolisL 2:19,1, som tillåter skjutvapenbruk ”endast när det är fråga om att 
____________________________________________________________ 
 
7  Se Hans Lisken/Erhard Denninger, Handbuch des Polizeirechts (Rachor) (Verlag C.H. Beck 
2007), s. 717 rdnr 996. 
8  Se t.ex. Juozaitienė och Bikulčius mot Lithuania, nr. 70659/01; 74371/01, 24.4.2008, avsn. 
71–72. 
9  Detta innebär att argument av innebörden att en person som genom sin gärning äventyrar 
andras liv härigenom på frivillig basis får anses äventyrar sitt liv, och därigenom avstå från sin rätt 
till liv, och följaktligen själv får stå för eventuella konsekvenser, inte kan anses riktiga. 
10  För översikt om de s.k. absoluta grundrättigheterna, se Veli-Pekka Viljanen, Perusoikeuksien 
rajoitusedellytykset (WSLT 2001), s. 56–57. 
11  Se GrUB 25/1994 rd, s. 5. Se närmare Viljanen 2001, s. 115–123. 

3  Har finsk polis idag rätt till polisiära dödsskott?
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stoppa en persons verksamhet som orsakar direkt och allvarlig fara för någon annans 
liv eller hälsa och det inte finns något lindrigare sätt att stoppa verksamheten”, läst 
tillsammans med PolisL 2:17,1 om förutsättningarna för polisens laga befogenhet, 
kunde tolkas så att den medger att i undantagslägen använda polisiära dödsskott om 
det inte finns något lindrigare sätt att stoppa verksamheten? Ordalydelsen synes i 
sig möjliggöra en sådan tolkning.  

Dödsskott får anses utgöra den yttersta formen av påtvingade kroppsliga in-
grepp. Enligt Grundlagsutskottets praxis krävs att inskränkningar i grundrättighet-
erna skall vara noga avgränsade och tillräckligt exakt definierade, samt att deras 
innehåll till väsentliga delar skall framgå av lagen.12 Också EKMR uppställer vissa 
materiella krav för att dödligt våld skall få användas med stöd av art. 2(2), bl.a. att 
tillräckligt noggrann reglering föreligger om när våld med potentiellt dödlig utgång 
får tillgripas.13  

Detta innebär följaktligen att lagregler som inskränker centrala grundrättigheter 
måste vara tillräckligt tydliga och precisa. Det föreligger, för det första, starka skäl, 
både med hänvisning till GL, EKMR och på rättsstatliga grunder, att mena att be-
fogenhet till riktade dödsskott förutsätter uttrycklig befogenhet i lag.14 Sålunda kan 
därför hävdas att riktade dödsskott inte implicit, och utan särskilt stadgande, kan 
följa av befogenheterna i PolisL.15 Inte heller den statliga skyddsplikten verkar 
kunna ge grund till avhåll från dessa grundläggande krav. Det finns de facto goda 
skäl att förena sig i ställningstagandet i den tyska diskussionen att den statliga 
skyddsplikten ofta ges för stor betydelse vid bedömningen av polisiära dödsskott.16 
Skyddsplikten gäller endast det rättsliga förhållandet mellan offret och polisen, inte 
mellan polisen och angriparen. Om polisen i syfte att fullgöra sin skyddsplikt riktar 
ett angrepp mot angriparens rättigheter, så måste tillåtligheten härav bedömas ute-
slutande utifrån den rättsliga relationen mellan polisen och angriparen. Utan sådan 
reglering bör inte existensen av den polisiära skyddsplikten i sig kunna anses justi-
fiera riktade dödsskott. Eftersom det i PolisL 2:19 saknas bestämmelser om riktade 
dödsskott kunde därför hävdas att denna form av skjutvapenbruk inte kan vara till-
låten i finsk rätt. 

En tillåtande tolkning av PolisL 2:19,1 får dock i vilket fall som helst anses 
utesluten i ljuset av Grundlagsutskottets praxis. I sitt yttrande från 2005 i samband 

____________________________________________________________ 
 
12  Se GrUB 25/1994 rd, s. 5. 
13  Se Artzt 2007, s. 233–237 beträffande EKMR art. 2 och situationen i Tyskland för de delstater 
som har reglering om riktade dödsskott och de som helt saknar reglering härom. Se även Lis-
ken/Denninger (Rachor) 2007, s. 721 rdnr 1009.  
14  Se Artzt 2007, s. 234–237. Se även Boucht 2011a, s. 246. 
15  Se även Arzt 2007, s. 236. Även Lisken-Denninger (Rachor) 2007, s. 721 rdnr 1009 hävdar 
detta för de tyska Länder (delstater) som saknar explicit reglering. 
16  Lisken-Denninger (Rachor) 2007, s. 721 rdnr 1009. Se även Guy Beaucamp, ”§§ 32, 34 StGB 
als Ermächtigungsgrundlagen für polizeiliches Eingreifen”, Juristische Arbeitsblätter (2003), s. 
404. 
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med ändringen om lagen av försvarsmaktens handräckning till polisen, utgår utskot-
tet tydligt från ett förbud mot att finsk polis avsiktligt använder maktmedel i dödligt 
syfte. Utskottet konstaterade: 

 
”I det här sammanhanget är det klart att polisen inte kan använda maktmedel 
t.ex. för att döda utan att begå en gärning som är straffbar enligt strafflagen.”17 

 
Sammantaget får alltså anses att avsiktligt dödligt våld av polismän i tjänst med stöd 
av sina offentligrättsliga befogenheter i PolisL inte är förenligt med finsk rätt.  

Däremot finns i princip inget hinder, som ovan nämnts, mot att använda riktade 
dödsskott med stöd av nödvärnsbestämmelsen i SL 4:4. Enligt PolisL 2:17,2 har en 
polisman i tjänsteutövning vid sidan av sina offentligrättsliga maktbefogenheter 
också rätt till nödvärn enligt SL 4:4. Som framgår av Högsta domstolens avgörande 
HD 1997:182 kan uppsåtligt dödligt våld vara tillåtet i extrema nödvärnssituationer. 
Också polismän bör sålunda kunna ha rätt till i straffrättsligt hänseende uppsåtligt 
dödande med åberopande av nödvärnsreglerna om målpersonens agerande förorsa-
kar omedelbar och tillräckligt allvarlig fara för annans liv eller hälsa och något lind-
rigare medel för att avvärja angreppet inte föreligger.18 Inte heller EKMR Art. 2 
uppställer några hinder under förutsättning att kriterierna i art. 2 (a–c) är uppfyllda 
(i konventionen görs inte någon distinktion mellan offentligrättsliga och straffrätts-
liga rättsgrunder).19 Också ett riktat dödligt skott torde därför kunna vara tillåtet för 
att skydda liv i extrema situationer. Det framstår däremot tveksamt om ett riktat 
dödsskott också kan anses tillåtet för att skydda offret mot allvarligare kroppsskada. 
Det görs här gällande att detta vore att utvidga nödvärnsrätten för mycket. 

 
 

 
En viktig fråga som bör diskuteras innan man tar ställning till om finsk polis even-
tuellt borde få befogenhet till riktade dödsskott under vissa omständigheter, är 
huruvida finala dödsskott under utförande av polisiära tjänsteuppdrag alls kan justi-
fieras i en finsk kontext? Frågan har två dimensioner: dels huruvida dödsskott kan 
statsrättsligt justifieras, dvs. om de vore förenliga med den finska grundlagen, dels 
om de också moraliskt kan rättfärdigas. Även om frågeställningarna i princip är di-
stinkta, så har de ändå klara beröringspunkter. I det följande kommer jag att utveckla 
några tankar om bägge.  

____________________________________________________________ 
 
17  GrUU 23/2005 rd, s. 4. Också Terenius 2013, s. 626 ser detta som en tydlig manifestation av 
förbudet mot avsiktligt dödligt polisvåld i Finland. 
18  Se också Terenius 2011, s. 628–629. Enligt Terenius saknar det härvid betydelse om fråga är 
om en maktmedelssituation eller nödvärnssituation. 
19  Också tillåtligheten av s.k. dödliga polisskott bedöms i ljuset av undantagsbestämmelsen i 
EKMR art. 2(2). Se Christoph Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskon-
vention. Ein Studienbuch (Verlag C.H. Beck 2012), § 20 rdnr. 12. 

4  Kan riktade polisiära dödsskott justifieras?
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Ur konstitutionellt perspektiv utgör statens maktmonopol en central utgångs-
punkt när man diskuterar den polisiära maktutövningens legitimitet. Den statliga 
suveräniteten kan bestå endast om och så länge som staten behärskar sitt territorium 
och förmår, ytterst medelst tvång, att där verkställa den gällande rätten.20 Med ett 
statligt maktmonopol upphör i princip individens självjustis, och våldsanvänd-
ningen och konfliktlösningen i samhället övergår istället till staten. Man kan kanske 
säga att syftet är att åstadkomma ”samhällsfred”, en sorts pax lexum. Som en kon-
sekvens härav har medborgaren inte längre rätt att själv förverkliga sin rätt i sam-
hället, utan staten är i första hand ansvarig för upprätthållande av allmän ordning 
och säkerhet i samhället. Våldsanvändning inter privatos kan i rättsstaten tillåtas 
endast i undantagssituationer och måste då baseras på lag. Samtidigt kan staten end-
ast hålla fast vid sitt maktmonopol så länge den förmår uppfylla de uppgifter som 
den har åtagit sig, dvs. upprätthållande av allmän ordning och säkerhet.21 

I den konstitutionella vågskålen tilldelas rätten till liv enligt GL 7,1 § det högsta 
värdet och tillkommer alla, även farliga brottslingar. Rätten till liv tryggas också 
enligt EKMR Art. 2. Samtidigt som rätten till liv värderas högt, är det, såsom fram-
gått ovan, ostridigt att den inte är absolut. Det vill säga, undantag kan förekomma, 
t.ex. för att försvara någon mot olaglig våldsgärning. Också tillåtligheten av s.k. 
dödliga polisskott bedöms i ljuset av undantagsbestämmelsen i EKMR art. 2(2).22 

En viktig utgångspunkt blir därigenom spänningen mellan förbudet mot att ta liv 
och statens (polisens) skyddsplikt i förhållande till andras liv. Av central betydelse vid 
denna balansering blir då när man kan anse att skyddsintresset i förhållande till andra 
individer blir så starkt att gärningsmannens rätt liv kan underordnas detta. 

Statens skyddsplikt, dvs. polisens uppgift att förhindra störningar mot andras 
intressen, bör som utgångspunkt anses ha en central roll. Enligt GL 22 § skall det 
allmänna se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättig-
heterna tillgodoses. Detta ger uttryck för statens skyldighet att i sin verksamhet både 
avhålla sig från att inkräkta på grundlagsskyddade rättigheter, men också att positivt 
trygga individens rättigheter på vissa områden, t.ex. att skyddas från kränkningar 
av andra.23 Denna bestämmelse grundar alltså en statlig skyddsplikt i förhållande 
till kränkningar av individers grundrättigheter.24 Hos den enskilde uppställer 
skyddsplikten en förväntan riktad mot statsmakten om skydd mot kränkningar av 
hans intressen. 

Som Lisken/Denninger (Rachor) emellertid påpekar, och som ovan nämnts, 
gäller skyddsplikten dock endast det rättsliga förhållandet mellan offret och polisen, 
inte förhållandet mellan polisen och angriparen. Detta innebär att tillåtligheten av 
ett ingripande mot gärningsmannen i syfte att fullgöra skyddsplikten bör bedömas i 

____________________________________________________________ 
 
20  Merten 1975, s. 33 konstaterar träffande: ”Der bellum omnium contra omnes hört auf”. Makt-
monopolet hör därigenom ”zu den vitalen Lebensinteressen des Staates”. 
21  Merten 1975, s. 57, Kühl 2008, s. 119. 
22  Grabenwarter/ Pabel 2012, § 20 rdnr. 12. 
23  Se RP 309/1993, detaljmotivering 2:16a §. 
24  Se Viljanen  2001, s. 167. 
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ljuset av den rättsliga relationen mellan polisen och angriparen.25 Polisens uppgift 
är att trygga allmän ordning och säkerhet och genomförandet av detta bör tryggas 
genom tillräckliga positiva befogenheter i lag (ingripandena underställs därigenom 
demokratisk kontroll). Huruvida eventuella ingripanden som inkräktar på enskildas 
grundläggande rättigheter är tillåtna bör bedömas i ljuset av dessa normers godtag-
barhet och proportionalitet. 

För det andra så får gärningsmannens eget agerande också betydande rele-
vans.26 Det vill säga, under vissa omständigheter så kan det framstå rimligt att anse 
att rätten till liv hos offret och angriparen inte längre har samma vikt.  

Det är uppenbart att inte vilken kränkning som helst av annans intresse bör 
kunna berättiga till att gärningsmannens rätt till liv underordnas någon annans rätt. 
Utgångspunkten bör vara att strikta krav ställs på den faktiska situationen. Såvitt 
jag kan bedöma kan man på moraliskt grund endast justifiera att en individs rätt till 
liv underordnas någon annans rätt till liv i situationer när gärningsmannens genom 
sitt agerande kausalt27 förorsakar direkt och allvarlig fara för en annans liv och där 
den andre står utan orsak till denna fara.28 Utgångspunkten är då att gärningsmannen 
har försatt sig i en situation där han själv utgör källan till den fara som han förorsa-
kar samtidigt som han själv kan ge upp och avbryta sin verksamhet.29 Kravet på 
____________________________________________________________ 
 
25  Lisken/Denninger (Rachor) 2007, s. 721 rdnr 1009. Författarna fortsätter: ”Die Schutzpflicht 
des Staates gegenüber dem Opfer hat nur insoweit eine Ausstrahlungswirkung auf das Verhältnis 
zwischen Staat und Angreifer, als das Substrat dieser Schutzpflicht, das zu schützende Rechtsgut 
selbst, in die Güterabwägung eingestellt wird.” 
26  Reinhard Rupprecht, “Die tödliche Abwehr des Angriffs auf Menschliches Leben“, Juristen-
zeitung (1973), s. 266. 
27  Jag kommer inte närmare att diskutera kausalitetskravet i detta sammanhang. Men se närmare 
härom t.ex. Lisken/Denninger (Rachor) 2007, s. 333–339 rdnr. 75–85. 
28 Se liknande i Reinhard Merkel, ”§14 Abs. 3 Luftsicherheitsgesetz: Wann und warum darf der 
Staat töten?”, JuristenZeitung (2007), s. 383–385; se dock nedan vid not 31. Se också GrUU 
23/2005 rd, s. 3 där grundlagsutskottet uppställer liknande kriterier beträffande försvarsmaktens 
handräckning till polisen. Denna situation skiljer sig också från t.ex. en gisslansituation när polis-
mannen endast kan rädda en av två gisslan. Om polisrättslig fara, se Ragnar Auglend, Handleplikt, 
kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid (Gyldendal 2015), s. 538–544. 
29  Denna utgångspunkt har också omfattats av den tyska Bundesverfassungsgericht i avgörandet 
intaget i 115 Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht 118 (nr. 6, 15.2.2006, 1 BVR 357/05) 
om huruvida Luftsicherheitsgesetz § 14 III var förenlig med den tyska konstitutionen. En av be-
stämmelserna möjliggjorde att vapen kunde användas mot ett kapat flygplan om man under rå-
dande omständigheter kunde förmoda att flygplanet skulle komma att användas mot andra liv och 
om vapenbruk var den enda möjligheten avlägsna hotet. Mer specifikt gällde frågan om, i tillägg 
till kaparna, oskyldiga passagerare och personal ombord kunde offras för att skydda ett större antal 
människor på marken. BVerfG svarade nekande på frågan. Avgörandet kan läsas som att aktivt 
döda oskyldiga eller involverade personer strider mot deras mänskliga värdighet, eftersom de då 
skulle brukas som objekt. Däremot ansåg domstolen inte (para 160–165) att det förelåg något kon-
stitutionellt hinder mot att skjuta ner ett plan som uteslutande var bemannat av de individer som 
vill använda flygplanet som ett vapen, dvs. kaparna. Se härom också i Tatjana Hörnle, “Hijacked 
Airplanes: May They Be Shot Down?”, New Criminal Law Review (2007), s. 582–612 och Tatjana 
Hörnle, “Shooting Down a Hijacked Plane — The German Discussion and Beyond”, Criminal 
Law and Philosophy (2008), s. 111–131.  
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direkthet och allvarlighet innebär att hotet måste vara både konkret och kunna 
komma att realiseras med hög sannolikhet. En sådan position synes också förenlig 
med EKMR art. 2(2). Tilläggskrav kan dock behöva formuleras. 

Utöver detta så synes rätten till liv behöva väga tyngst. Detta innebär följaktli-
gen att t.ex. kränkningar av egendomsintressen aldrig bör kunna berättiga till död-
ligt polisiärt våld. Hur är det då med kränkningar som utgör allvarlig fara någon 
annans hälsa (men som inte hotar livet)? Utgångspunkten torde här utifrån proport-
ionalitetsövervägningar behöva vara att om handlingen endast utgör allvarlig fara 
för hälsan, så bör avsiktligt dödligt våld inte vara godtagbart.30  

Följaktligen skulle dödsskott potentiellt kunna motiveras åtminstone i fallet F1 
ovan. Det är däremot mera oklart om det också kan vara motiverat i F2. Såvitt jag 
kan bedöma så bör dödsskott i F2 inte vara tillåtet då det inte kan anses vara en 
direkt och allvarlig fara som förorsakas av den som offras (faran förorsakas av gär-
ningsmännen inne i banken).  

Allmänpreventiva överväganden bör inte tillmätas relevans vid bedömningen av 
tillåtligheten av riktade dödsskott.31 Finala dödsskott bör alltså justifieras utifrån den 
effekt som dödsskottet potentiellt kan ha på andra som överväger liknande gärningar. 
I sådant fall är det uppenbart att gärningsmannen reduceras till ett objekt i en kon-
sekventialistisk argumentationskedja, som inte längre utgör ett mål i sig. Detta vore 
knappast oproblematiskt i ljus av GL 7,2 § om det okränkbara människovärdet. 

Det synes inte heller riktigt att rättfärdiggöra finala dödsskott i termer av att 
gärningsmannen genom sitt agerande får anses ha gett upp sin rätt till liv (även om 
han kan vara klar över att han komma att skjutas med potentiell dödlig utgång). För 
det första tillkommer rätten till liv alla medborgare, också förbrytare (se ovan). Men 
enligt rådande straffrättslig uppfattning har en individ inte full dispositionsrätt över 
sitt liv, dvs. han kan inte samtycka till att någon får döda honom (inte ens av barm-
härtighet).32 Följaktligen blir det också svårt att argumentera för finala dödsskott 
med att gärningsmannen genom sitt handlande skulle ha avstått från sin rätt till liv. 

Kan då kvantitativa överväganden av typen ”genom att döda en så räddar vi 
livet på fem” ha någon relevans i sammanhanget? Man kunde t.ex. hävda att ju fler 
som hotas och ju fler som kan räddas genom att källan till faran neutraliseras, desto 
starkare är justifikationen. En generell utgångspunkt är att kvantifiering när det gäl-
ler människoliv är problematisk. Att t.ex. den ena överlevande från ett skeppsbrott 
föser den andra, och svagare, överlevanden av flotten för att rädda sitt eget liv anses 
____________________________________________________________ 
 
30  En annan sak är att ”vanligt” skjutvapenbruk kan komma ifråga i dylika situationer med den 
där inneboende risken för målpersonens död. Jfr den tyska diskussionen där det anses att dödligt 
våld kan få användas för att skydda offret också mot allvarliga kroppsskada. Se Lisken/Denninger 
(Rachor) 2007, s. 719 rdnr 1002. Se också Peter Lerche, Der gezielt tödlich wirkende Schuss nach 
künftigem einheitlichen Polizeirecht zum Verhältnis hoheitlicher Eingriffsbefugnisse zu den all-
gemeinen Notrechten“, i Heinrich Kipp/Franz Mayer/Armin Steinkamm (her.) Um Recht und Frei-
heit. Festschrift für Friedrich August Freiherr von der Heydte zur Vollendung des 70. Lebensjah-
res (Duncker & Humblot 1977), s. 1048–1052. 
31  Se t.ex. Lisken/Denninger (Rachor) 2007, s. 720 rdnr 1007. 
32  Se t.ex. Dan Frände, Allmän straffrätt (Forum Iustus 2012), s. 136. 
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normalt inte tillåtet (om än möjligen ursäktat).33 Eller att läkaren stänger av den 
enda respiratorn på sjukhuset för en patient med 30 % överlevnadschans och då 
samtidigt kan rädda en ny patient som har en överlevnadschans på 70 %. Andra 
menar åter att det kvantitativa argumentet kan vara relevant i vissa situationer.34 

Jag är enig med utgångspunkten att liv svårligen kan kvantifieras i förhållande 
till andras liv. Likväl synes det mig att det kvantitativa argumentet inte nödvändigt-
vis helt kan bortses från i de situationer som avses här, dvs. när polisen ingriper mot 
våldsmän som genom självbestämt handlande förorsakar livsfara för andra.35 En 
möjlighet vore då att i ljuset av det oåterkalleliga vid ingrepp mot rätten till liv an-
vända kvantifieringsargumentet i inskränkande riktning. Detta skulle innebära att 
finala dödsskott inte kunde godtas om inte den fara mot liv som gärningsmannen 
kausalt förorsakar riktar sig mot fler än en person. Här kan man tänka sig två olika 
positioner: å ena sidan att faran såsom förorsakad i en gärning riktar sig mot flera 
personer;36 som exempel kan tänkas att gärningsmannen hotar med att detonera en 
bomb i en tunnelbanestation full av människor. Å andra sidan att gärningsmannen 
redan har realiserat faran mot någon och står i beråd att fortsätta realisera den, dvs. 
en fortsatt fareskapande gärning. Som exempel här kunde tänkas en person utrustad 
med gevär som positionerat sig i en hög byggnad och skjutit och träffat en människa 
på gatan och fortsätter skjuta mot andra. I bägge fallen riktar sig faran mot flera än 
en, dvs. är allmän, men i det senare fallet har gärningsmannen också demonstrerat 
en vilja att verkligen realisera faran. 

Jag tror att ett kvantitativt krav i förhållande till den fara som förorsakas kan 
utgöra en relevant särskiljande faktor i förhållande till situationer där vanligt skjut-
vapenbruk får användas. Detta har att göra med det skärpta nödvändighetskrav som 
rimligen måste gälla vid finala dödsskott. Men vilken typ av ”allmänhet” som bör 
krävas, i en gärning eller genom fortsatt handlande, är inte helt lätt att svara på. I 
förhållande till den första situationen där fråga är om en gärning som potentiellt 
förorsakar allmän fara, så uppstår ett principiellt problem: innan gärningsmannen 
verkligen har konkretiserat faran för annans liv (och alltså inte endast hotat med 
det), så finns alltid en möjlighet att han ombestämmer sig. Det kan upplevas som 
moraliskt tveksamt att godta finala preventiva polisiära dödsskott i en situation där 
gärningsmannen förvisso kan ha tagit beslutet att genomföra sin gärning, men hand-
lingen ännu inte genomförts på ett sätt som konkret demonstrerar handlingsvilja (en 
annan sak är däremot att vanligt skjutvapenbruk kan komma ifråga). Som utgångs-
punkt upplever jag därför att det kanske är lättare att godta riktade dödsskott i det 
____________________________________________________________ 
 
33  Se t.ex. Frände 2012, s. 169–170 om finsk rätt. I den tyska diskussionen menar t.ex. Claus 
Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I (CH Beck Verlag 2006), s. 738–739 att kvantifiering 
i förhållande till mänskligt liv inte är tillåtet.  
34  Se Eric Rakowski, ”Taking and Saving Lives”, Columbia Law Review (1993), s. 1151–1152. 
35  Det är oklart om kvantifieringar bör tillmätas relevans vid försvarlighetsbedömningen vid 
nödvärn, dvs. om antalet räddade påverkar huruvida dödligt skjutvapenbruk kan anses tillåtet. 
36  Ett krav på sådan allmänhet, dvs. att faran riktar sig mot många människor uppställs av grund-
lagsutskottet som ett kriterium för försvarsmaktens handräckning till polisen, se GrUU 23/2005 
rd, s. 3. 
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senare fallet där fråga är om en pågående handling som redan förorsakat skada och 
sannolikt fortsätter att göra det. Men efter förhållandena kan dödsskott antagligen 
behöva godtas, efter en sträng nödvändighetsbedömning, också i det första fallet. 

En annan fråga som kommer upp gäller huruvida klandervärdheten i gärnings-
mannens agerande bör spela någon roll för rättfärdigandet av finala dödsskott. Som 
utgångspunkt kan man säga att det framstår intuitivt riktigt att koppla det straff-
rattsliga klandervärdhetselementet till tillåtligheten av dödsskott.37 Åtminstone från 
straffrättsligt perspektiv kan det hävdas vara mindre kontroversiellt att koppla döds-
skott till en ansvarig och kontrollerad gärning, eftersom gärningsmannen då också 
har möjlighet att avbryta handlingen.38 Detta skulle samtidigt innebära att dödsskott 
inte kunde komma att användas t.ex. mot personer under 15 år eller psykiskt sjuka 
personer, även om de förorsakar direkt och allvarlig fara för andras liv.  

Man kan emellertid diskutera om det är egenskaperna vid gärningsmannen eller 
vid gärningen som bör vara avgörande för huruvida rätten till liv kan inskränkas. 
Här synes det polisiära och straffrättsliga perspektivet delvis stå mot varandra. Me-
dan straffrättslig ansvarighet betonar förekomsten av subjektiv culpa, bör ur ett po-
lisiärt preventivt perspektiv den objektiva gärningen, dvs. gärningens farlighet, till-
mätas större vikt än det subjektiva. I t.ex. den tyska diskussionen är det vedertaget 
att polisrättslig ansvarighet baseras endast på individens handlande. Lisken/Dennin-
ger (Rachor) konstaterar: 

 
”Der polizeiliche Störerbegriff ist somit, im Unterschied zum alltäglichen 
Sprachgebrauch, frei vom einer moralischen Wertung (die natürlich jederzeit, 
zum Beispiel in strafrechtlichem Zusammenhang, hinzutreten mag).“39 

 
Polisrättsligt synes man därför inte gärna kunna uppställa något krav på ansvarighet 
per se. Samtidigt kan man hävda att ribban för att tillgripa dödsskott ändå bör vara 
högre mot oansvariga gärningar, dvs. att förutsättningarna är mer restriktiva. Om 
gärningsmannen är straffrättsligt ansvarig, så kan man också lättare anse att han är 
i en position där han kan välja om han vill fortsätta eller avbryta sin farliga verk-
samhet. 

Vilken betydelse har då proportionalitetsprincipen i detta sammanhang? Ur ett 
konstitutionellt perspektiv är proportionalitetsprincipen central vid bedömningen av 
tillåtligheten i inskränkningar av grundrättigheterna.40 Proportionalitetsprincipen är 
viktig både i statsrätten och i förvaltningsrätten (och därigenom också i polisrätten, 
se PolisL 1:3), såväl i lagstiftnings- som i rättstillämpningshänseende. I finsk rätt 
brukar proportionalitetsprincipen, efter tysk modell, anses omfatta tre element: 1) 
ett duglighetskrav, dvs. att åtgärden i fråga är ägnad att uppnå målet ifråga; 2) ett 
____________________________________________________________ 
 
37  Klandervärdhet får här förstås i betydelsen av gärningsmannens straffrättsliga skuld och inte 
att gärningen moraliskt är klandervärd. Förorsakande av allvarlig och direkt fara för annan får 
anses omoraliskt per se. 
38  Se t.ex. BVerfG 1 BvR 357/05.  
39  Lisken/Denninger (Rachor) 2007, s. 332 rdnr. 73. 
40  GrUB 25/1994 rd, s. 5. 
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nödvändighetskrav, dvs. att det inte föreligger andra mindre ingripande åtgärder 
med vilket målet kan uppnås; samt 3) ett krav på proportionalitet stricto sensu, dvs. 
att åtgärden inte får oskäligt belasta den föremålet för inskränkningen eller opro-
portionerlig i förhållande till målets relevans och betydelse.41 Kärnan i kravet på 
proportionalitet stricto sensu kan sägas vara en avvägning mellan det offentliga in-
tresset av ett (polis)ingripande och ingripandets svårhet i förhållande till adressaten 
(och utomstående), dvs. relationen medel – mål.42 Ett grundläggande krav är även 
att ingripandet uppfyller ett legitimt syfte.43 

Det är uppenbart att ett statligt ingripande i enskildas rättsligt skyddade grund-
rättighetssfär i form av polisiära dödsskott måste uppfylla de krav som proportion-
alitetsprincipen ställer. Detta gäller både ur ett konstitutionellt lagstiftningsperspek-
tiv och ur ett förvaltningsrättsligt rättstillämpningsperspektiv. Ingripandet måste 
alltså bedömas ha ett legitimt syfte, det måste vara dugligt och nödvändigt, och det 
måste vara proportionerligt (i snävt hänseende). Följaktligen måste det finala döds-
skottet utgöra ett adekvat ingripande i ljus av vikten av det intresse som skyddas 
och betydelsen av den grundrättighet som kränks.  

Vad gäller det första kriteriet får det nog anses att upprätthållande av allmän 
ordning och säkerhet, och därmed förhindrande av brott och skyddande av andras 
liv, får uppfattas som ett legitimt syfte. Men dettta innebär samtidigt att det finns ett 
krav på viljeriktning. Inskränkningen av en enskilds rätt till liv får endast ske utifrån 
syftet att uppfylla polisens tjänsteplikt. Andra motiv såsom hämnd är uteslutna.44 

En sträng nödvändighetsbedömning är av central betydelse för att avgöra om 
ett dödsskott kan tillåtas. Denna utgår från om ingripandet är det lindrigaste nöd-
vändiga för att effektivt avvärja en direkt och allvarlig fara mot en annan människas 
liv.45 Det får alltså inte finnas något annat sätt att uppnå målet. Detta synes ha vissa 
implikationer i förhållande till dödsskott.  

____________________________________________________________ 
 
41  Se t.ex. Viljanen 2001, s. 212 för ett konstitutionellt perspektiv och Olli Mäenpää, Grunderna 
för god förvaltning (Forum Iuris 2007), s. 77–78 för ett förvaltningsrättsligt perspektiv. Enligt 
Viljanen passar de från tysk rätt hämtade proportionalitetskriterierna friktionsfritt in i finsk kon-
stitutionell doktrin. Se också GrUB 25/1994 rd, s. 5 beträffande de allmänna krav som bör ställas 
på inskränkningar av grundläggande rättigheter. Det kan förvisso diskuteras om duglighetskravet 
utgör ett eget kriterium eller om det är en del av nödvändighetskravet. Se härom Petter Asp, EG:s 
sanktionsrätt. Ett straffrättsligt perspektiv (Iustus förlag 1998), s. 97–98 jämte hänvisningar och 
Boucht 2011, s. 260–261 för diskussion. 
42  Boucht 2011a, s. 265–266. 
43  GrUB 25/1994 rd, s. 5. 
44  Däremot kan man diskutera om sidställda motiv får förekomma. Det vill säga, gör det att det 
primära syftet är legitimt medan det sekundära är illegitimt att gärningens som sådan är olovlig? 
Man kan de facto diskutera om avlossande av polisiärt dödsskott med felaktigt motiv kan innebära 
att offrets människovärde enligt GL 7,2 § inte har respekterats. 
45  Grabenwarter/Pabel 2012, § 20 rdnr 12: ”Wegen der Endgültigkeit und damit der besonderen 
Schwere eines beabsichtigen Eingriffs in das Leben, darf der finale Rettungsschuss unter Anwen-
dung der Verhältnismäßigkeitsprinzip nur als letztes, unbedingt erforderliches Mittel eingesetzt 
werden, um einen anderen Menschen aus einer Gefahr für sein Leben oder einer erheblichen Ge-
fahr für seine körperliche Integrität zu retten“.  
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För det första bör det innebära att en varning alltid måste ha kommunicerats till 
gärningsmannen för att ge honom möjlighet att själv avstå från sin verksamhet. Men 
frågan uppstår också om andra ingripanden först skall ha prövats, dvs. om man t.ex. 
med vapenbruk mot gärningsmannens extremiteter kunde avvärja angreppet. Ut-
gångspunkten i den finska polisens maktmedelsbruk är ett förkastande av den s.k. 
maktmedelstrappan till förmån för ett tänkande som syftar till att omedelbart an-
vända det mest effektiva lindrigaste maktmedlet.46 Detta betyder t.ex. att om vanligt 
skjutvapenbruk bedöms som det mest effektiva men lindrigaste maktmedlet i en viss 
situation, så får det också brukas omedelbart. Frågan är om samma utgångspunkt 
kan gälla när det gäller finala dödsskott. På grund av ingripandets oåterkalleliga 
effekt och dess djupt ingripande natur så ställer jag mig tvekande till detta. Det sy-
nes mig att i en situation där riktade dödsskott kan komma att brukas att vanligt 
vapenbruk, åtminstone som utgångspunkt, först bör prövas. Först sedan detta visar 
sig obrukbart bör finala dödsskott kunna komma ifråga.47 

Vad gäller proportionalitetsbedömningen stricto sensu så är det troligen så, att 
gärningsmannens eget agerande här får en inte obetydlig vikt.48 Man kan i linje med 
det som sagts ovan argumentera för att det är gärningsmannens eget agerande som 
föranleder nödvändigheten i det statliga ingripandet och han kan också själv välja 
att avbryta det när som helst.49 Till den del som gärningen inte är ansvarig synes 
____________________________________________________________ 
 
46  Se Johan Boucht och Dan Frände, Finsk straffrätt. Grundkurs i straffrättens allmänna läror, 
(Polisskolans publikationer 2007), s. 102. 
47  Samtidigt är det kanske inte otänkbart att det undantagsvis kan förekomma extrema fall där 
finala dödsskott kan behöva användas som första ingripande. 
48  Samtidigt kan man som Merkel 2007, s. 375 fråga sig om avsiktligt polisiärt dödande verkli-
gen kan vara proportionerligt stricto sensu? Merkel noterar att det legitimitetskonstitutiva förhål-
landet mellan stat och enskild ju samtidigt irreversibelt upphör vid ingrepp i rätten till liv, vilket 
har bäring på den mål-medel avvägning som proportionalitetsprincipen implicerar. Problemet är 
att proportionalitetsbedömningen, avvägningen mellan mål och medel, är objektiv och att den re-
lativa fördel som den kan mynna ut i gäller i förhållande till alla medborgare, också den som utsätts 
för inskränkningen. Men hur kan detta ske när ingripandet per definition innebär adressatens död 
(detsamma gäller också vid nödvärn som resulterar ingriparens död)? Det vill säga proportional-
itetsbedömningen måste alltså då ske uteslutande med hänsyn till den relativa fördelen för andra 
än för grundrättighetsinnehavaren. Han konstaterar: ”Erlangt man für die Legitimität eines Grund-
rechtseingriffs, dass er verhältnismäßig sei, so fordert man den Nachweis eines rationalen Zweck-
Mittel-Folgen-Kalküls, eines vernünftig begründeten Vorteils, den die Verfolgung des Zwecks im 
Verhältnis zu seinen Kosten und seinen Konsequenzen mit sich bringen müsse. Vernünftig heißt: 
objektiv, also gegenüber jedermann, begründbar, den Eingriffsadressaten eingeschlossen. Grund-
rechtseingriffe in das individuelle Leben sind aber immer, nämlich per definitionem, tödlich. Sie 
beenden daher mit dem individuellen Leben stets zugleich und irreversibel das legitimitätskonsti-
tutive Verhältnis zwischen dem Staat und dem Einzelnen. Auch das kann selbstverständlich zuläs-
sig sein. Aber unter keinen Umständen deshalb, weil sich aus dem abwägenden Vergleich positiver 
und negativer Effekte der Tötungshandlung ein relativer Vorteil ergibt, denn dieser kann sich tri-
vialer weise nur für die Überlebenden ergeben. Was auch immer aus einem tödlichen Eingriff als 
Vorteil für andere erwachsen mag: dem Getöteten selbst gegenüber taugt es a limine nicht zur 
Legitimation.“ 
49  115 BVerfG 164: “Doch sind es diese in der hier angenommenen Fallkonstellation selbst, die 
als Täter die Notwendigkeit des staatlichen Eingreifens herbeigeführt haben und dieses Eingreifen 

  Finsk polis och s.k. riktade dödsskott	 	               623



 
alltså proportionalitetsprincipen kräva större restriktivitet. Men möjligen kan häv-
das att proportionalitetskravet också kräver att dödande av gärningsmannen endast 
kan vara godtagbart om man är säker på att han faktiskt förorsakar en allvarlig fara 
för andras liv. Här synes alltså det ovan diskuterade kvantifieringsargumentet 
komma in i bilden. Denna omständighet reducerar allvarligheten i grundrättighets-
inskränkningen. 

 
 

 
I de föregående avsnitten har konkluderats dels att det inte kan anses finnas laga 
befogenhet med stöd av den gällande finska polisrättsliga regleringen att använda 
polisiära dödsskott (även om sådana skott kan avlossas med stöd av nödvärnsbe-
stämmelsen i SL 4:4), dels att man moraliskt och konstitutionellträttsligt under vissa 
förhållanden synes kunna justifiera att finsk polis ges befogenhet till riktade döds-
skott. Den sista frågan, som kommer att diskuteras i föreliggande avsnitt, är 
huruvida det finns grunder att anse att finsk polis också kunde utrustas med en sådan 
befogenhet, och i så fall, hur den kunde se ut. 

Även om finsk polis, i enlighet med det ovan sagda, idag inte får anses äga 
förvaltningsrättslig befogenhet till riktade dödsskott, så förekommer det likaväl att 
individer avlider som en följd av polisiär vapenanvändning. Detta kan både före-
komma vid s.k. dödliga felskott i laga befogenhet som av misstag förorsakar mål-
personens död (se ovan not 4),50 men också i form av avsiktliga dödsskott med stöd 
av nödvärnsbestämmelsen i SL 4:4. När någon dör i Finland som en följd av poli-
sens skjutvapenanvändning, så åberopas ofta nödvärnsreglerna. Terenius frågar sig 
retoriskt om detta beror på att den polisiära taktiken i dessa fall alltid har misslyckats 
eller om anledningen är att vårt samhälle inte är berett att godkänna att en person 
kan komma att dödas som en följd av polisiär våldsanvändning i laga befogenhet.51 
Frågeställningen är viktig.  

Det är inte otänkbart att den synpunkt som framförts i tysk diskussion som en 
möjlig förklaring till lagstiftarens underlåtenhet att i vissa fall reglera om polisiära 
____________________________________________________________ 
 
jederzeit dadurch wieder abwenden können, dass sie von der Verwirklichung ihres verbrecheri-
schen Plans Abstand nehmen. … Zu ihrer Tötung kann es nur kommen, wenn sicher erkennbar ist, 
dass sie das von ihnen beherrschte Luftfahrzeug zur Tötung von Menschen einsetzen werden, und 
wenn sie an diesem Vorhaben festhalten, obwohl ihnen die damit für sie selbst verbundene Le-
bensgefahr bewusst ist. Das mindert das Gewicht des gegen sie gerichteten Grundrechtseingriffs.“ 
50  Se t.ex. det s.k. Humppila-fallet från 2009. I detta fall hade gärningsmannen gått in i en annan 
bostad i samma radhus där ha bodde beväpnad med ett olovligt vapen. Polisen har etablerat kontakt 
med honom på gårdsplanen till bostaden, befallt honom flera gånger att lämna ifrån sig vapnet och 
begränsat hans område att röra sig på gårdsplanen till bostaden. Trots befallning, som också inne-
fattat att polisen förberett sig på att använda vapen, har han gått in i bostad där det efterhand visade 
sig finnas en annan person. Polisen avfyrade ett skott som kom att träffa gärningsmannen i bröstet 
med påföljden att han avled. Ingripandet ansågs förenligt med reglerna i PolisL. 
51  Terenius, Markus: Poliisin voimankäytön kahdet kasvot, Lisensiaatintutkimus 14.11.2007, 
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, s. 106. 

5  Borde finsk polis få befogenhet till polisiära dödsskott?
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dödsskott, är att undvika kritik i form av slagord som att polisstaten återinförts eller 
att dödstraffet införts bakvägen, också äger giltighet i den finska diskussionen.52  

Härtill kan dock följande noteras: Förbudet mot dödsstraff i GL 7,2 § är absolut. 
Det vill säga, undantag från denna bestämmelse kan aldrig förekomma. Det är där-
för viktigt att notera skillnaden mellan dödsstraff och polisiära dödsskott. Medan 
dödsstraffet har ett retributivt syfte som straff för ett visst begånget brott, har poli-
siära dödsskott ett preventivt syfte. Det finala dödsskottets syfte är att förhindra ett 
andra individer dödas som en följd av en annan individs handlande. 

Även om dödsfall förorsakade av polismäns vapenanvändning kan väcka starka 
känslor, så kan avsiktligt dödligt våld i vissa extremsituationer ändå vara nödvän-
digt. Ett typexempel kan vara den inledningsvis nämnda situationen F1. Också den 
situationen kan tänkas att den enda synliga delen av skytten är hans huvud; detta 
innebär samtidigt att om skjutvapen brukas mot huvudet, så kommer han med till 
visshet gränsande sannolikhet att avlida, även om hans död inte är avsiktlig.  

Inte minst med hänsyn till behovet av demokratisk legitimitet så kunde man 
hävda att det är klart bättre att tydlig positivrättslig befogenhet i lag tillhandahålls 
för åtgärder av sådan ingripande karaktär som dödliga polisskott, istället för att ret-
rospektivt bedöma det med stöd av SL 4:4. Också utifrån polismannens perspektiv 
så vore direkt befogenhet troligen att föredra. I svåra situationer och i ljus av döds-
skottets ingripande karaktär samt sådana situationers ofta pressade natur, så är det 
viktigt för de ingripande polismännen att det finns tydliga befogenhetsnormer som 
agerandet kan baseras på.53 Vid nödvärn agerar polismannen istället, så att säga, ”på 
egen risk”.  

Som nämndes inledningsvis kan det hävdas att frågan rättsligt sett saknar rele-
vans, eftersom finsk rätt i extremfall tillåter dödliga skott med stöd av reglerna om 
straffrättsligt nödvärn i SL 4:4. Det är emellertid av flera skäl inte någon optimal 
lösning att allmänna straffrättsliga tillåtande grunder utgör rättsgrundlag för poli-
siära ingripanden.54 Snarare är det önskvärt att polisens vertikala maktbefogenheter 
____________________________________________________________ 
 
52  Se Wolfgang Pausch, Die Rechtmäßigkeit der vorhandenen gesetzlichen Regelungen des To-
desschusses in den Polizeigesetzen des Bundes und der Länder (Gießen Universitet  Diss. 
1996/97), s. 161.  
53  Liknande i Wilfried Thewes, Rettungs- oder Todesschuss? Pro und Contra zum Polizeilichen 
Schußwaffeneinsatz mit dem Absicht oder Risiko zur Tötung (Verlag Deutsche Polizeiliteratur 
1988), s. 108 
54  I Finland har läran om polismäns nödvärnsrätt inte stått utan kritik. Se Kaarlo Tuori, ”En sista 
tillflyktsort för polisens allmänna befogenhet?”, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Fin-
land (2004), s. 510–515 (Tuori har senare vidhållit sin tveksamhet mot läran om polismäns nöd-
värnsrätt, se utlåtandet (9.12.2009) till Riksdagens grundlagsutskott med anledning av beredningen 
av den nya PolisL) och Kimmo Nuotio: »Merkitseekö poliisimiehen oikeus hätävarjeluun oi-
keusturva-aukkoa?, i Ari-Matti Nuutila–Elina Pirjatanniemi (red.) Rikos, rangaistus ja prosessi. 
Juhlajulkaisu Eero Backman 1945 – 14/5 – 2005 (2005), s. 233–238. Jag är även för egen del enig 
i kritiken ovan. Den polisiära nödvärnsrätten framstår närmast som en relikt från ett tidigare rätts-
läge, som mer eller mindre automatiskt och oreflekterat kommit att följa med in i nyare tid. Se 
Boucht 2011a, s. 442–467 för en djupare analys av polismäns nödvärnsrätt och dess alternativ. 
Själv förespåkar jag de lege lata en lösning där PolisL uppfattas som lex specialis i förhållande till 
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är positivt reglerade i lag och inte grundas på straffrättsliga rättfärdighetsgrunder. 
Ingripanden som utgör ett led i uppfyllandet av polisens tjänsteplikt att upprätthålla 
allmän ordning och säkerhet och förhindra brott bör så långt som möjligt regleras i 
polislagen och inte med stöd av straffrättsliga rättfärdighetsgrunder.55  

Även om den vedertagna läran om polismäns nödvärnsrätt fortsatt lever i den 
nya PolisL, är det en principiell utgångspunkt för nya PolisL att polisens positiva 
befogenheter är reglerade i lag så långt som möjligt.56 Man kan säga att medan nöd-
värnssituationen som utgångspunkt präglas av kaos och avsaknad av kontroll, så 
kännetecknas maktmedelssituationen av polisens initiativ och kontroll över situat-
ionen. Att i dessa fall, som utpräglat framstår som maktmedelssituationer som bör 
regleras av PolisL, använda SL 4:4 framstår därför inte optimalt. 

Ett viktigt skäl varför regleringarna bör hållas åtskilda är att de (laga befogenhet 
kontra nödvärn) fyller olika funktioner (s.k. Sinn und Zwecke): den straffrättsliga 
regleringen om rättfärdigande grunder syftar i första hand till att ange generella un-
dantagssituationer i horisontella relationer när en i sig brottsbeskrivningsenlig gär-
ning trots allt inte är oförenlig med rättsordningen och det straffria området följakt-
ligen undantagsvis ökas. Den offentligrättsliga (polisrättsliga) befogenhetsregle-
ringens syfte är åter att prospektivt och i enlighet med rättsstatliga krav tillhanda-
hålla kontroll av den statliga maktutövningen. Man kan alltså säga att bestämmel-
serna i SL egentligen inte passar som rättsgrund för vertikala ingripanden.57 
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SL, och därigenom ges principiellt företräde. Utgångspunkten vid överlappningar mellan PolisL 
2:17 och SL 4:4 bör vidare vara att ett agerande bedöms utifrån PolisL i den utsträckning som 
motståndssituationen rimligen kunde förutses inom ramen för tjänsteuppdraget. Det vill säga, om 
en motståndssituation kan förutses bör situationen som utgångspunkt bedömas utifrån PolisL 
2:17,1. Detta kan anses bygga bl.a. på att ett rimligen förutsebart motstånd bör anses falla under 
de taktiska överväganden som hör till varje tjänsteuppdrag i syfte att ge polismannen psykisk be-
redskap för ett möjligt maktmedelsbruk, så att han därigenom bättre kan undvika att paniksituat-
ioner, med därtill hörande förlust av situationskontroll, uppstår (se PolisL 2:18,1). Se härom Johan 
Boucht, ”Om polisiär maktmedelsanvändning enligt nya finska polislagen. Särskilt beträffande 
polismäns nödvärnsrätt och användning av skjutvapen”, Tidsskrift för Juridiska Föreningen i Fin-
land (2011b), s. 754–758.  
55  Se närmare härom Boucht 2011a, s. 442–475. 
56  Se RP 224/2010 rd, s. 74–75. 
57  Följaktligen gäller även att medan man vid tillämpningen av de allmänna rättfärdigande grun-
derna visar en viss generositet till förmån för den agerande (särskilt vid nödvärn där marginalen 
för nödvärnsmannen bör vara tämligen generös), bör utgångspunkten i den offentligrättsliga befo-
genhetsregleringen vara strängare och bl.a. utesluta från befogenheten, och därigenom från det 
tillåtnas område, sådant handlande som inte explicit är tillåtet. Det föreligger då inte heller, med 
hänvisning till den offentligrättsliga våldsutövningens grundläggande premisser, samma skäl för 
generositet vid bedömningen av det tillåtnas gräns som enligt SL 4:4. Generellt gäller även att 
användningen av nödvärnsbestämmelsen kan resultera i problem beträffande lagval, som inte är 
utan praktisk betydelse. Området för tillåtet agerande enligt SL 4:4 (inklusive dess putativa di-
mension i SL 4:3) är mer omfattande än vad som gäller enligt PolisL 2:17,1. Även om skillnaden 
begränsas av att man i den straffrättsliga försvarlighetsbedömningen beaktar att gärningsmannen 
är en polisman, så är det svårt att komma ifrån att olika standarder ändå gäller. Denna problematik 
aktualiseras dock inte på samma sätt här. 
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Det finns också andra grunder som kan tala för en särreglering. Fördelarna med 
en särreglering, också beträffande eventuella dödsskott, är att man då kan konstru-
era en speciell regim (och praxis) för polisen med tilläggskrav som kan avvika från 
de vanliga nödvärnsreglerna. Det finns alltså ett värde i att särskilja situationer som 
sker i statens verksamhet (vertikala) från situationer som inte gör det (horisontella). 
Dessutom finns, såsom tidigare indikerats, ett legalitetsvärde i att tydliggöra i posi-
tiva befogenhetsbestämmelser att polisen under vissa omständigheter kan ha befo-
genhet till finala dödsskott. Detta kopplar också an till polismannens handlings-
trygghet i den enskilda situationen.  

Jag har mot denna bakgrund kommit till att det kan vara motiverat att lyfta dis-
kussionen om huruvida det finns grunder för att i finsk rätt, med dess betoning av 
legalitetsprincipen, inta i PolisL en bestämmelse om s.k. riktade dödsskott på 
samma sätt som man gjort i vissa delstater i Tyskland.58 Eftersom frågan är emot-
ionellt laddad och knyter an till grundläggande etiska frågeställningar krävs först 
grundlig rättslig och politisk diskussion. Men i ljuset av de principiella problem som 
den rådande regleringen ger upphov i, liksom fördelarna med en särreglering (sär-
skilt om man accepterar att nödvärnsrätten bör få en enkom skyddande roll, och 
helst ingen alls), så framstår frågeställningen ändå så viktig att en diskussion kunde 
motiveras. Som det framgått ovan synes det både moraliskt och konstitutionellt möj-
ligt att under vissa betingelser justifiera finala dödsskott i finsk rätt. 

Om man konkluderar att finsk polis borde få befogenhet till finala dödsskott, så 
skulle man inta en särskild befogenhetsbestämmelse för extrema undantagsfall rö-
rande av polisen avlossade skott i avsikt att döda, dvs. där uppnåendet av följden, 
avlivande av föremålet för ingripandet, utgör polismannens handlingsskäl eller där 
sannolikheten för den dödliga följden är lika stor som eller större än att skottet inte 
är dödligt.  

Finland har ett förhållandevis lågt bruk av skjutvapen jämfört med många andra 
land. Antalet dödsfall är också lågt. Under åren 2003–2013 avfyrades t.ex. 122 skott 
på nationell basis.59 Som en följd av detta avled två personer (även om det ena döds-
fallet skedde som följd av ett vådaskott under maktmedelsutbildning) och 20 ska-
dades. I snitt kan man säga att det avlossas 8–10 skott per år på nationell basis. 
Tillåtande av dödsskott i vissa situationer bör inte ha om en konsekvens att statisti-
ken över avlidna går upp. Det är därför av stor vikt att en bestämmelse om finala 
dödsskott utformas strikt och att sådana skott endast kan komma ifråga i extrema 
undantagsfall för att förhindra att fara förorsakas för många personers liv.  

Såvitt jag kan bedöma borde åtminstone följande element ingå i en sådan regel: 

____________________________________________________________ 
 
58  Ett önskvärt led i detta vore att polisens rätt till nödvärn skulle upphöra och att polisens bruk 
av maktmedel uteslutande skulle regleras i PolisL. Se härom i Boucht 2011a, s. 442–467 och mer 
kortfattat i Boucht 2011b, s. 751–753. I detta sammanhang skulle detta innebära att riktade döds-
skott inte längre skulle kunna avfyras med stöd av nödvärnsregeln i SL 4:4.   
59  Polisyrkeshögskolans statistik. Det bör noteras att av de 122 skotten, så avlossades 30 i 
samma fall som gällde tvångsstannande av lastbil i en stad år 2011. 
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- Riktade dödsskott kan komma ifråga endast när gärningsmannen kausalt för-

orsakar allvarlig och direkt fara för andras människors liv och händelseförloppet 
uppenbart ger vid handen att endast ett riktat dödsskott kan stoppa hans verksamhet. 
Utgångspunkten bör vara att faran för liv bör rikta sig mot flera människor, dvs. 
vara allmän.  

- Beslut om dödande skott tas av allmänna ledaren (och inte av polismannen 
själv eller av gruppchef). 

- Riktade dödsskott bör inte vara tillåtna om de med till visshet gränsande san-
nolikhet resulterar i att utomstående allvarligt skadas eller avlider. 
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