Landsforeningen Sekretariatet

Krim

krim@krim.dk og www .krim.dk
Fiskergade 33-37, 8000 Århus C.
Tlf .: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99

Nodjyllands Politi
Jyllandsgade 27
9000 Aalborg
Telefax: 96 30 14 81

Vores sagsnummer

Deres sagsnummer

Dato:

5. april 2012

5002476
Anmeldelse af mulige overgreb fra fængselspersonale mod [NAVN UDELADT]
Landsforeningen KRIM anmoder hermed Nordjyllands Politi om at indlede strafferetlig forfølgning
mod de ansvarlige for den mishandling, som [NAVN UDELADT] ifølge sit afskedsbrev har været
udsat for i tiden forud for, at han begik selvmord i Arresthuset i Aalborg natten til lørdag.
I afskedsbrevet anfører [NAVN UDELADT] blandt andet:
“... Jeg kan ikke klare at blive spændt fast i 48 timer uden vand og m ....”
Videre skriver [NAVN UDELADT], at han fra “start” har bedt om at komme på et psykiatrisk
hospital, da han ikke kunne tåle at sidde i arresthuset.
KRIM beder om, at det efterforskes, hvorvidt [NAVN UDELADT] har været bæltefikseret.
Den Europæiske Torturkomite (CPT) rettede i en rapport indgivet til Justitsministeriet 25.
september 2008 blandt andet om danske fængslers brug af bæltefiksering kritik især af længden af
bæltefikseringer i danske fængsler.
Rapporten bærer titlen: “Report to the Government of Denmark on the visit to Denmark carried out
by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (CPT) from 11 to 20 February 2008”.
Af side 39 fremgår i præmis 71 blandt andet:
“The duration of fixation should be for the shortest possible time (usually minutes rather than hours).
The exceptional prolongation of restraint should warrant a further review by a doctor. Restraint for
periods of days at a time cannot have any justification and would amount to ill-treatment. ”

Det hedder således, at længden af fikseringen skal være så kort som muligt normalt minutter frem
for timer). Skal fikseringen undtagelsesvist forlænges, kræver dette en yderligere godkendelse fra
en læge. Fiksringer for perioder af dages længde kan ikke retfærdiggøres og har karakter af
mishandling.

CPT mener således, at det er underordnet, at de nationale myndigheder måtte mene, at en fiksering i
perioder af dages længde er nødvendig, idet en sådan fiksering under ingen omstændigheder kan
være berettiget.
Derudover fremgår det af rapporten, at der under hele fikseringen skal være “immediate human
contact” (direkte menneskelig kontakt) med den fikserede person, og at denne kontakt skal være fra
personer, som under hele fikseringen opholder sig i rummet (“within the room”), hvor fikseringen
finder sted.
CPT’s standarder tillægges efterhånden afgørende betydning, når Den Europæiske
Menneskerttighedsdomstol (EMD) forholder sig til sager om mishandling (herunder langvarige
bæltefikseringer) i europæiske fængsler. I sagen Wiktorko mod Polen afgjort af Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol (EMD) den 31. marts 2009 under sagsnummer 14612/02 statuerede
EMD krænkelse af konventionens artikel 3 (forbudet mod tortur, nedværdigende behandling mv.) i
et tilfælde, hvor en frihedsberøvet havde været bæltefikseret i cirka (“approximately”) 10 timer.
KRIM skal bede om, at det efterforskes, hvorvidt de ansvarlige kan straffes efter straffelovens
kapitel 16 herunder eventuelt således, at straffen skærpes efter bestemmelsen i straffelovens § 157
a, der hjemler skærpet straf for handlinger, der er begået ved tortur.
Derudover skal KRIM bede om, at det efterforskes, hvorvidt det kan skyldes pligtforsømmelse, at
[NAVN UDELADT]s selvmord ikke blev forhindret for eksempel ved, at denne blev anbragt i mere
passende omgivelser.
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