Ingen straffesag
efter fange-død
Statsadvokaten opgiver at rejse tiltale mod overvagtmester på fængslet
HORSENS - Der bliver ingen
straffesag mod den overvagtmester, der i juli i fjor stod med ansvaret, da en 35-årig fange døde,
fastspændt i sikringscellen pa
Statsfængslet i Horsens uden
det reglementerede lægetilsyn .
Denne beslutning, truffet af statsadvokaturen i Viborg, blev offentliggjort sent i
formiddag. Samtidig med, at anklagemyndigheden således opgiver at rejse tiltale mod overvagtmesteren, må han
meindfsocrvøpltæ-age
.alvorlig disciplinwr reaktion".
Det oplyser vicestatsadvokat Peter
Brøndt Jorgensen. Viborg. Disciplinrsagen og dens forventede udfald er den
del af den begrundelse, statsadvokaturen

bruger for at undlade tiltale-rejsningen.
Andre dele af begrundelsen omhandler
en mikroskopisk mulighed for at skønne
med hensyn til Iwge-tilkaldelsen, meget
stor travlhed pa vagtmesterkontoret den
ulykkelige morgen og endelig, at en straffesag n ppe ville fore til ret meget.
- En dommer ville nppe give overvagtmesteren mere end nogle få dagbøder ,
vurderer Peter Brøndt Jørgensen.
Af hele sags-forløbet fremgår det - i
korthed - at overvagtmesteren begik en
meget alvorlig fejl ved ikke at tilkalde en
som måske kunne have reddet den
35-årige fanges og at den 35-årige dode af "delirium tremens« efterfulgt af
temperatur-stigning, forstyrrelse af
ske- og salt-balancen i kroppen og overhelastning af hjertefunktionen.
” Delirium tremens. er en livstruende

tilstand, som skal behandles hurtigst mu141 Deliriet opstår, hvis folk efter et
længere-varende alkohol-misbrug pludselig
holder op med at drikke.
- Der er, efter vores skøn , ingen, der
har handlet forsætligt , altså med vilje, i
denne sag. Derfor kan en rkke af de
paragraffer i straffeloven, der har været
nvnt i forbindelse med denne sag, ikke
bringes i anvendelse, og paragraf 157, der
taler om grove forsømmelser i tjenesten,
kan heller ikke bre en sigtelse, siger
vicestatsadvokaten.
Den 35-årige blev fundet død tidligt om
morgenen den 24. juli i fjor. Han var fastspændt i fængslets sikringscelle, fordi
han et par timer tidligere havde stukket
ild til sin celle. (hj)

