Vagtmester tiltalt efter
fange-død i statsfængslet
HORSENS - Statsadvokaten i Viborg rejste i
gar tiltale mod en 44årig overvagtmester
St at sfængslet i Horsens i forbindelse med
en fanges dud i sikringscellen den 24. juli i
fj or.
Det skete, fordi rigsadvokaten efter en klage har omgjort
statsadvokatens første beslutning om ikke at rejse tiltale.

Rigsadvokat Asbjørn Jensen mener, at det bør være en
domstol, der afgør , om over..
vagtmesteren har overtrådt
straffelovens regler om grov
forsømmelse eller
iskødel-h offentlig tjeneste. Straffen er bode eller hæfte.
- Vi har ikke modtaget nogen nærmere begrundelse fra
rigsadvokaten om, hvorfor
man har omgjort vores
skønsmæssige afgørelse . Beslutningen fra rigsadvokaten ma
betyde, at man anser det for

sandsynligt, at der kan ske
domfældelse i sagen, siger vicestatsadvokat Peter Brøndt
Jørgensen , Viborg, der formentlig selv skal fore sagen
for en domsmandsret i Horsens i foråret.
Sagen blev anket til rigsadvokaten af den kriminalpolitiske forening KRIM for en maned siden. Det skete pa vegne
af en bror til den 35-årige fange, der døde fastspændt i sikringscellen en tidlig juli-morgen i fjor.

Hos Dansk Fængsels Forbund i Horsens er beslutningen om at rejse tiltale modtaget med bestyrtelse. Overvagtmesteren ventes suspenderet, hvilket er det normale i
denne slags sager, men han er
i forvejen sygemeldt og har
været det i manedsvis.
- Vi fatter simpelt hen ikke
en pind af det hele. Statsadvokaten har ad to omgange besluttet, at der ikke skulle rejses tiltale mod overvagtmesteren. Vi føler, at rigsadvokaten

har været under pres fra
KRIM, og at det er en ren politisk handling, når der nu rejses tiltale, siger den nyvalgte
formand for Dansk Fængsels
Forbund i Horsens, Bent Katballe.
- Det er meget foruroligende, at en gruppe primært
bestående af tidligere indsatte
pa denne made kan lægge pres
pa rigsadvokaten. Overvagtmesteren har erkendt, at han
har begaet en krystalklar fejl.
Ingen er mere ked af det end

ham selv, og vi har da også
forberedt os pa en disciplinærsag, hvor der kunne blive tale
om degradering eller forflyttelse. Men vi havde ikke ventet dette, siger Bent Katballe.
Det er første gang i statsfængslets historie, at en ansat
M y er tiltalt for overtrædelse
af straffeloven i forbindelse
med sin tjeneste.
En repræsentant for KRIM
i Arhus udtrykker stor tilfredshed med, at der nu rejses
tiltale. (hj)

