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og da der ikke — som jeg nævnte i min åbningstale — er nogen re-
præsentant for den islandske styrelse til stede, foreslår den samlede
bestyrelse, at man, i lighed med tidligere, vælger endnu en vicepræsi-
dent fra det land, hvor mødet foregår, og dertil foreslår man Professor
Ussing. Jeg ved ikke, om forsamlingen vil tilkendegive sin tilslutning
til dette forslag.

(Forsamlingen tilkendegav sit bifald med akklamation).

Til sekretærer foreslås:

Direktør Lauri Borenius, der er medlem af den finske styrelse,
højesteretsadvokat Lindahl, Island,
overretssagfører Paal Berg, Norge,
hovrättsassessor Allan Björklund, Sverige,
ekspeditionssekretær Hans Topsøe-Jensen, Danmark.

Desuden foreslås at vælge overretssagfører Niels Olesen, der er med-
lem af den danske styrelse, til generalsekretær, og landsretssagfører
Knud Norsker til bureauchef for mødet.

Hvis deltagerne er enig heri, beder jeg dem tilkendegive deres bifald.
(Tilkendegivet ved akklamation).

Vi går herefter over til det første punkt på dagsordenen, nemlig for-
handlingsemnet:

Administrativ frihedsberøvelse indenfor socialforsorg.
(Se referentens afhandling i Socialt Tidsskrift 1948, 129 og oversigten

bilag 1 i nærværende bind — begge udsendt inden mødet).

Referenten, Ekspeditionssekretær i Arbejdsministeriet Tyge Haarløv (D):

Deres Majestæt, højtærede forsamling!
Det påhviler mig, foruden at takke fordi juristmøderne har villet

benytte mig som indleder ved denne lejlighed, ganske kort at gøre rede
for det annoncerede emne, idet jeg iøvrigt må have lov til at henholde
mig til det lange og det korte skrift, som jeg har ulejliget mødets
deltagere med.

Der er vist ingen af de tilstedeværende, som vil bestride, at der ikke
bør foretages indgreb i individets frihed eller ejendom medmindre
disse indgreb er lovmæssige, men man kan spørge, om dette krav er
opfyldt indenfor det område, der dækkes af betegnelsen »Administrativ
frihedsberøvelse indenfor socialforsorgen«.
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Hertil ville kræves ikke blot, at indgrebene havde formel lovhjem-
mel, men tillige, at betingelserne for indgrebs foretagelse var så nøje
angivet i loven, at tvivl om i hvilke tilfælde lovgiveren ønskede indgreb
foretaget, reduceredes til det mindst mulige. Og endvidere måtte den
formelle fremgangsmåde, navnlig med hensyn til det bestemmende
organs kvalifikationer og uafhængighed og med hensyn til retten for
den enkelte til at gøre sine synspunkter gældende være således tilrette-
lagt, at man opnåede bedst mulig sikkerhed for, at indgreb alene blev
foretaget under sådanne faktiske forhold, som svarede til dem, der var
angivet i loven.

På adskillige andre felter indenfor dansk ret end den administrative
frihedsberøvelse har man søgt at opfylde disse krav, der naturligvis af-
balanceres af det primære krav om retsudøvelsens effektivitet. Fra det
ejendomsretlige overdrev skal jeg således erindre om vore regler om
ekspropriation og beskatning — ikke mindst landskatterettens indfø-
relse og hele arbejdsform viser dette — og hvor det drejer sig om indi-
videts personlige retsstilling, er strafferetsplejen det bedste udtryk for
ønsket om at give den enkelte en fair behandling.

Dette er baggrunden for vort emne, men forinden jeg fra dansk ret
nævner nogle hovedpunkter vedrørende den administrative friheds-
berøvelse, vil jeg gerne nævne, at de danske domstole selv indenfor
området for denne kan tage stilling til formelle eller åbenbare mate-
rielle mangler ved de trufne afgørelser, ligesom de kan tage stilling til
krav på erstatning for uberettiget indespærring.

Om de forskellige forgreninger af administrativ frihedsberøvelse kan
iøvrigt fremhæves følgende:

Udfra vort retssikkerhedssynspunkt mener jeg, at der ikke er noget
at indvende mod den isolering af smitsomt syge eller smittefarlige tu-
berkuløse, som epidemi kommissionen eller overepidemikommissionen
kan foretage. Samme standpunkt har jeg med hensyn til politimesterens
eller øvrighedens afgørelser om en persons hensættelse til afsoning af
underholdsbidrag.

I sager om børns fjernelse fra hjemmet og inddragelse under børne-
forsorg kan man formentlig principielt blive stående ved den ordning
vi har, men det må anbefales, at der knyttes psykiatrisk bistand både
til børneværnsudvalget og til landsnævnet for børneforsorg, og for-
ældrene bør have ret til mundtligt at udtale sig for landsnævnet, eller
hvis de vil nøjes hermed, for en udsendt repræsentant for dette, på
samme måde som de har ret til mundtligt at udtale sig for børneværns-
udvalget, før en fjernelse finder sted. Jeg stiller her et forslag, som ikke
er nævnt i mine trykte indledende bemærkninger.
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Jeg går derefter over til reglerne for åndssvages og sindssyges an-
bringelse og tilbageholdelse på anstalter og hospitaler. For de ånds-
svage savnes der for det første en klar angivelse i loven af, hvad der
udover åndssvaghed kræves for at indlægge en person på åndssvage-
anstalt, med andre ord en klar definition af den såkaldte forsorgs-
trang, svarende til de definitioner der er foretaget i loven om sinds-
syge. For det andet er det med hensyn til de åndssvage fristende at
foreslå, at der for disse på samme måde som for sindssyge skal foreligge
attestation af deres sindstilstand fra en udenforstående læge forinden
indlæggelse finder sted. Jeg er imidlertid klar over, at det vil blive
svært at få de praktiserende læger til at afgive sådanne erklæringer
og for ikke at hæmme åndssvageforsorgens gennemførelse, kunne man
derfor henlægge denne attestudstedelse til embedslægerne.

Af praktiske grunde bør man formentlig, både med hensyn til de
åndssvage og de sindssyge, opretholde henholdsvis anstaltledelsens og
overlægens kompetence til at træffe bestemmelse om patientens ind-
læggelse eller tilbageholdelse, men i stedet for overinstanserne, social-
ministeriet og justitsministeriet, bør man sikkert have et nævn med en
dommer som formand og to medlemmer med henholdsvis psykiatrisk
og social indsigt. Den, hvis sag er til behandling bør have ret til mundt-
ligt at udtale sig for nævnet, som af den grund burde være forpligtet
til een gang om året at foretage en rundrejse til de anstalter og hospi-
taler, hvorfra klagesager er indsendt, og nævnet burde have pligt til at
udsende en årsberetning, således at offentligheden derved kunne kon-
trollere dets virksomhed.

De såkaldte farlighedsdekreter vedrørende åndssvage eller sindssyge
forekommer mig at være så nærbeslægtede med straffesager, at det bør
overlades domstolene i strafferetsplejens former at tage stilling til, om
en indlæggelse på dette grundlag bør opretholdes.

Til slut vil jeg gerne omtale de indespærringer, der udover børne-
forsorgsforanstaltninger kan foretages i henhold til forsorgsloven,
altså de administrative anbringelser og tilbageholdelser på sygehuse,
afvænningshjem, arbejdsanstalter og tvangsarbejdsanstalter af under-
støttede syge, alkoholister, almindelige trængende, forsømmelige bi-
dragspligtige- og forsørgere, erhvervs- og subsistensløse personer og
løsladte straffefanger, der ikke kan klare sig selv efter løsladelsen.

Til forbedring af disse personers retsstilling må man ønske, dels en
klarlæggelse af hjemmelen for en persons tvungne indlæggelse på
arbejdsanstalt af forsørgelsesmæssige grunde, dels en ret til mundtlig
at udtale sig overfor vedkommende forsørgelsesmyndighed for per-
soner, der står overfor at skulle indespærres i henhold til forsorgs-
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loven, dels en forpligtelse for de forsørgelsesmyndigheder, der i første
instans træffer afgørelse om frihedsberøvelse, til at begrunde deres
afgørelse, dels endelig en domstolsrekurs, hvorefter den indespærrede
på begæring har ret til inden 24 timer efter begæringens fremsættelse
at få sagen forelagt for underretten i den retskreds, hvor han ved ind-
læggelsen havde bopæl eller ophold. Udskrivningsspørgsmålet skulle
på tilsvarende måde kunne kræves forelagt en domstol.

Ved en vurdering af holdbarheden af dette forslag om en domstol-
rekurs må det imidlertid erindres, at det danske socialministerium nu
har nedsat et udvalg til undersøgelse af, hvilke foranstaltninger, der
bør træffes overfor de personer, der er omfattet af forsorgslovens be-
stemmelser om frihedsberøvelse. Da det materielle grundlag for en
ordning således er i støbeskeen, er det meget vanskeligt at udtale sig
om, hvor den endelige afgørelse i en sag om frihedsberøvelse i henhold
til forsorgs-loven skal ligge.

Der foreligger forskellige muligheder for en ændring i det materielle
grundlag: For dét første kan det tænkes, at man opgiver forsorgs-
lovens sanktioner mod forsømmelige bidragspligtige- og forsørgere og
de foranstaltninger, der efter forsorgsloven kan træffes overfor løs-
ladte straffefanger. I så fald må disse personer behandles på grundlag
af straffelovens regler, og vort retssikkerhedsproblem skulle altså for
så vidt være bortfaldet. Det kan dernæst tænkes, at man kunne slå
ind på en mere arbejdsopdragende og effektiv anstaltsforsorg, end den
man har for øjeblikket. I så fald nærmer man sig den allerede omtalte
særforsorg for åndssvage og sindssyge, og konsekvensen heraf vil efter
min mening være, at sagkyndige nævn med judiciel-psykiatrisk-socialt
indslag bør træffe afgørelserne om frihedsberøvelse fremfor domstolene.
En eventuel rekurs kunne måske foregå til et nævn svarende til det
jeg tidligere har foreslået for åndssvage- og sindssygeforsorgen — en
ordning, der efter min mening vilde frembyde en fuldt tilstrækkelig
garanti.

Hvorvidt der herefter vil blive større eller mindre områder tilbage
for en domstolrekurs, kan man dårligt udtale sig om, før man har set
resultaterne af det tidligere nævnte udvalgs arbejde. To ting står imid-
lertid fast: det negative, at de gældende bestemmelser om frihedsbe-
røvelse i forsorgsloven frembyder utilstrækkelige garantier for den
enkeltes retssikkerhed, og det positive, at en ændring i disse bestem-
melser er påkrævet, og efter alle solemærker at dømme også vil blive
gennemført.
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Præsidenten:

Jeg afbryder mødet i 5 minutter.
Forinden Deres Majestæt forlader os, tillader jeg mig at udtrykke

forsamlingens tak fordi Deres Majestæt har vist os den ære at komme
tilstede her i dag.

Kongen trak sig herefter tilbage, hvorefter mødet genoptoges.

Korreferenten, f. d. president jur. dr. Karl Schlyter (S).

När man från svensk sida till överläggningsämne vid detta nordiska
juristmöte föreslog »administrativa frihetsberövanden«, kunde möjli-
gen ett ögonblicks tvekan råda, huruvida ämnet närmast hörde till de
nordiska juristmötenas intressesfär eller till vår administrativa syster-
organisations.

Frågan gäller emellertid inte i första hand den förvaltningsrättsliga
utformningen av vad referenten kallar »den offentlige forsorg og be-
slægtede områder« eller som vi säger »socialvården«, socialforsorgen,
utan frågan gäller i vad mån förvaltningsrätten och dess tillämpare
vid tillgodoseendet av sitt effektivitetsintresse städse beaktat det cen-
tralaste intresset inom all juridik, rättssäkerheten.

Referenten har på ett utmärkt sätt uttryckt saken, när han såsom
uppgift för sin utredning uppställt att undersöka brytningen mellan
integritets- och effektivitetshänsynen inom socialvården, huruvida
man inom den »offentlige forsorg« och därmed besläktade områden på
samma sätt som inom kriminallagstiftningen lyckats avbalansera
hänsynen till de olika syftemålens genomförande med hänsynen till den
enskildes bästa möjliga säkrande mot oberättigade ingrepp i hans
frihet.

Förf. har gjort min uppgift som korreferent mycket enkel där-
igenom att han själv fungerat som korreferent för samtliga nordiska
länder i den förträffliga avhandling han utöver själva inledningsrefe-
ratet haft vänligheten skänka mötets deltagare och för vilken han bör
ha ett extra tack.

Den korta tid som står mig till buds kan jag därför ägna åt förf :ns
tio punkter i konklusionen på sidan 20 i hans referat till mötet, samma
punkter som han själv genomgått i sitt inledningsanförande. Jag vill
allenast till dessa punkter lägga ännu en, från ett område som i Dan-
mark tydligen är tillfredsställande organiserat och där mitt krav —
som vanligt, kan man gott säga — blir att genomföra en svensk reform
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efter dansk förebild. Jag ber att få börja med denna fråga såsom min
punkt 1.

Sedan månader har i Sverige allmänhetens intresse varit i hög grad
upptaget av ett brottsfall, som ännu inte vunnit sin lösning,
Perstorpsfallet.

En 14-års pojke står fortfarande mot sitt nekande misstänkt för
att ha slagit ihjäl en 9-årig flicka, med vilken han tros ha stämt möte
på kvällen. Flickan återfanns i ett kärr, övertäckt av stora stenar. De
som tror att pojken är den skyldige anser att det är fråga om en s. k.
panikhandling. Det finns spår i leran kring brottsplatsen som stäm-
mer med pojkens skor. Även andra indicier talar till hans nackdel,
och hade han passerat straffmyndighetsåldern, 15 år, skulle han för
visso ha åtalats. Huruvida han mot sitt energiska bestridande på nu
föreliggande bevisning skulle ha blivit fälld är omöjligt att säga. Den
lokale statsåklagaren har enligt tidningarna uttalat att han anser
fällande bevisning föreligga.

I Norge, där straffmyndighetsåldern är 14 år, skulle fallet inte ut-
gjort något problem under dagens diskussionsämne. Där skulle den
normala straffprocessen haft sin gång.

För oss i Sverige har fallet ett mycket stort principiellt intresse med
hänsyn till de aktuella kraven på ett höjande av straffmyndighets-
åldern åtminstone till 16, enligt somligas yrkanden ända upp till 18 år.

Frågan gäller om våra barnavårdsorgan är vuxna uppgiften att
omhändertaga utredningar angående alla brott begångna av dessa
ålderskategorier.

Perstorpsfallet har belyst att, när ingen annan anmärkning finns
mot en pojke eller mot hans hem än att han misstankes för ett dråp
i ett panikfall, det inte går för sig att skilja pojken från hemmet och
omhändertaga honom inom barnavården utan att det blir klarlagt att
han begått gärningen. Visserligen har länsstyrelsen utan att yttra sig
om pojkens skuld fattat beslut om hans omhändertagande. Men be-
slutet har av pojkens föräldrar överklagats hos regeringsrätten.

Organ för beslut om frihetsberövande åtgärder mot barn och ung-
dom är i första hand barnavårdsnämnden, motsvarande Danmarks
børneværnsudvalg, i förening med länsstyrelsen, som fattar det defini-
tiva beslutet om frihetsberövande så snart föräldrarna ej är ense om
åtgärden.

Medan en 15-åring, som inför domstol åtalats för ett brott, får så-
som självständig individ tillgodonjuta alla de garantier för den per-
sonliga friheten som en modern, muntlig och omedelbar straffprocess
erbjuder, blir han, om han i stället för samma brott omedelbart om-
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händertages av de barnavårdande organen, föremål för den skriftliga,
icke offentliga administrativa processen, f.n. utan jämförliga garantier.

Vi har nu av referenten fått veta att det danska hørneværnsudval-
get vid beslut om barns skiljande från hemmet biträdes av rättskret-
sens underrättsdomare, och att beslutet kan överklagas i ett av fem
ledamöter bestående landsnævn for børneforsorg, av vilket två med-
lemmar väljs av riksdagen och vars ordförande skall uppfylla vill-
koren för att bliva landsretsdommer.

Reformkraven i Sverige ur rättssäkerhetens synpunkt beträffande
frihetsberövanden inom barnavården har hittills väsentligen fram-
kommit i samband med en allmän kritik av de administrativa frihets-
berövandena, ända tills Perstorpsfallet satte sinnena i rörelse i fråga
om barnavårdslagens brister.

Den tidigare debatten i ämnet har refererats i Haarløvs omsorgs-
fulla redogörelse.

Socialvårdskommittén vill i anknytning till länsstyrelserna för hela
socialvården, inklusive barnavård och alkoholistvård, anordna social-
nämnder med sakkunnig sammansättning, olika för socialvårdens
olika grenar.

Docenten Hilding Eek påyrkar särskilda socialdomstolar i varje län
för frågor om frihetsberövande åtgärder mot barn och för socialvår-
den i allmänhet.

I en tidningsartikel 1946 förordar landshövding Bergquist ett social-
kollegium i varje län med en jurist, helst en domare, som ordförande
och socialt intresserade och erfarna personer som bisittare.

Sedan Haarløv tryckte sin avhandling, har alkoholistvårdsutrednin-
gen under landshövding Bergquists ordförandeskap i våras utkommit
med sitt betänkande. Här har Bergquist övergivit sin tanke från 1946,
att länets socialkollegium helst skulle stå under ordförandeskap av en
domare och föreslår i stället ett inom länsstyrelsen anordnat kollegium
för tillämpning av bestämmelserna om tvångsbehandling i olika vård-
lagar av social natur, däribland barnavårdslagen.

Enligt detta förslag skulle länsstyrelsen vid handläggning av tvångs-
behandlingsärenden inom nykterhetsvården bestå av dels en represen-
tant för länsstyrelsen såsom ordförande (landshövdingen, landssekre-
teraren eller en länsassessor), dels tre av K.M:t för fyra år förordnade
personer, av vilka en bör vara läkare med lämplig utbildning, en äga
förutsättningar att ur nykterhetsvårdens synpunkt bedöma förekom-
mande fall av ifrågasatt omhändertagande för vård, och en äga sådan
erfarenhet att han kan bedöma med dylika fall sammanhängande frå-
gor ur allmänna sociala synpunkter.
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Vid tillämpningen av bestämmelserna om tvångsbehandling i andra
vårdlagar av social natur, enligt vilka omhändertagandet ej har sin
grund i ett rent medicinskt bedömande, skulle enligt kommitténs tanke
nykterhetsvårdsrepresentanten utbytas mot någon person med erfa-
renhet från resp. barnavårdsarbetet, fattigvårdsarbetet o. s. v.

Inför länsstyrelsen i denna utgestaltning skulle kunna hållas offent-
ligt förhör med den vars tvångsintagning begärts, liksom med andra
personer, därvid den tilltalade (om man så får kalla honom) på det
allmännas bekostnad skulle kunna erhålla biträde av lämplig person.
Vittnen skulle inte kunna höras på ed, men länsstyrelsen skulle äga
förordna om vittnesförhör vid domstol.

Vid sidan av förstärkta länsstyrelser enligt detta Bergquists förslag
och särskilda socialdomstolar i varje län bör såsom ett tredje alterna-
tiv i fråga om det i första instans beslutande organet inom barnavården
enligt min mening komma under allvarligt övervägande även en an-
ordning, jämförlig med den danska, liksom också med det norska
værgerådet, med en domare medverkande i barnavårdsnämnden.

Även om domaren insattes såsom ordförande i nämnden, erhåller
denna emellertid inte en vanlig domstols förutsättningar för att verk-
ställa en tillförlitlig bevisprövning. Nämnden måste därför erhålla
befogenhet att begära vittnesförhör vid domstol. Men Perstorpsfallet
har aktualiserat ett ytterligare krav: nämnden bör äga begära dom-
stolens yttrande i bevisfrågan, så att utredningen kan avslutas med ett
fastslående av att 14-åringen har begått gärningen, eller att han icke
är överbevisad härom.

Vid ett vägande av de tre alternativen nödgas jag nog ge företräde
åt en med domaren förstärkt barnavårdsnämnd efter dansk och norsk
förebild.

En centralisering av dessa frågors avgörande till länsstyrelsen
minskar muntligheten och omedelbarheten i handläggningen.

Enda bärande skälet till en centralisering länsvis vore enligt min
mening, om man önskade organisera en specialdomstol, som ägde
själv höra vittnen. En sådan kunde emellertid också anknytas till de
allmänna domstolarna med domaren som ordförande och barnavårds-
nämndens ledamöter som bisittare.

Den förstärkta länsstyrelsen sätter jag alltså först på tredje för-
slagsrummet.

Docenten Eek, som lancerat de av mig i andra rummet nämnda
socialdomstolarna, har i boken »Rätten att leva« föreslagit särskilda
ungdomsdomstolar för beslut om frihetsberövanden inom ungdoms-
vården.
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Detta spörsmål sammanhänger med frågan, var man sätter den
s.k. straffmyndighetsåldern, ett intrikat spörsmål, som jag i dag nöd-
gas förbigå.

Till frågan om talans fullföljande mot barnavårdsnämndens beslut
är jag ännu inte beredd att ta ståndpunkt. De allvarligaste alternati-
ven synes vara 1) verkliga socialdomstolar i varje län och 2) en riks-
nämnd efter danskt mönster.

Såsom punkt 1 i konklusionen, framför referentens 10 punkter,
skulle jag, med stöd av vad nu anförts angående bristerna i svensk
barnavårdslagstiftning, vilja insätta följande:

Frågor om barns skiljande från hemmet mot målsmans vilja och
eljest om frihetsber övande åtgärd mot ungdom avgöres i första instans
av barnavårdsnämnden under ordförandeskap av domare i orten,
efter muntlig förhandling under medverkan av rättsbildat eller annat
lämpligt biträde åt föräldrarna eller den unge på det allmännas be-
kostnad.

Jag övergår nu till referentens 10 punkter.
Punkterna 1 och 2 avser åndsvages eller, på svenska, sinnesslöas

tvångsintagning på vårdanstalt.
För visso är kravet på en närmare bestämmelse av begreppet »for-

sorgstrang«, vårdbehov, aktuellt även för svensk rätts vidkommande,
men detta jämväl beträffande sinnessjuka.

Frågan har betydelse icke blott när det gäller intagning utan även i
fråga om utskrivning.

De ofta divergerande meningarna mellan olika psykiatrer, huruvida
i särskilda fall behov av vård å sinnessjukhus föreligger, utgör till-
räckligt belägg för att termen kräver ett förtydligande.

Det torde vara känt att vi från senare år i Sverige har en hel lit-
teratur om felbedömning av intagnas vårdbehov.

Här kräves kanske främst kontrollåtgärder genom insättande av
fler och bättre prövningsinstanser.

Men läkarens befogenhet att, vid sidan om de rent medicinska indi-
kationerna, ta hänsyn till sociala eller skyddssynspunkter vid sitt fast-
slående av vårdbehovet, läror kunna på ett eller annat sätt regleras.

Icke heller mot punkt 2 kan någon erinran göras.
I punkt 3 berör referenten en högaktuell svensk reformfråga, vilken

t.o.m. varit föremål för en skrivelse av 1947 års riksdag, en riksdags-
skrivelse som regeringen hittills inte beaktat.

Referenten påyrkar i p. 3 såsom besvärsinstans för sinnesslöa och
sinnessjuka i stället för socialministeriet resp. justitsministeriet en
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central nämnd bestående av en domare, en psykiater och en social-
praktiker.

Sverige har på detta område vissa erfarenheter som bör kunna vara
till gagn för reformer på annat håll. 1929 års sinnessjuklag skänkte
oss en central nämnd, sinnessjuknämnden, om 5 ledamöter. Chefen
för medicinalstyrelsen är självskriven ledamot. Övriga ledamöter
jämte individuella suppleanter utses av Konungen på högst fem år.
Två av ledamöterna skall vara i sinnessjukvård särskilt kunniga
läkare. Av de båda övriga får ingen vara läkare, och den ene skall
vara eller hava varit ordinarie innehavare av domarämbete. Utom
chefen för medicinalstyrelsen får inte mer än en av ledamöterna vara
befattningshavare i styrelsen. Chefens suppleant skall vara läkare
men får inte vara sinnessjukläkare. Hittills har domarrepresentanten
av K.M:t förordnats till ordförande. Den nuvarande domarrepresen-
tanten och hans suppleant är båda höga administrativa ämbetsmän,
som uppfyller lagens krav på att de skall vara eller hava varit inne-
havare av domarämbete därigenom att de båda passerat hovrätts-
rådsämbete.

Denna något pedantiskt sammansatta nämnd blev från början
snedvriden därigenom att dess uppgift inte begränsades till att vara
besvärsinstans (ankeinstans). Beträffande vissa kategorier kriminella
sinnessjuka, främst de av domstol straf friförklarade, bestämmer nämn-
den i första och sista instans om deras utskrivning. I stället för att
vara ett kontrollorgan vid vägrad utskrivning har nämnden främst
kommit att bli det organ som bevakat det allmännas intresse av att
en i något avseende farlig sinnessjuk inte utskrives för tidigt. Och
denna prövning verkställer nämnden — som enligt egen utsago i all-
mänhet varit mera restriktiv än läkarna — på papperen i ärendet
utan personlig kontakt med den intagne. Anordningen är lika impopu-
lär bland sinnessjukläkarna som bland deras patienter och utgör
enligt min mening en svart fläck på den svenska rättsordningen.

I nyssnämnda riksdagsskrivelse begärdes en decentralisering av ut-
skrivningsuppgiften till lokala utskrivningsnämnder.

Till förmån för sådana lokala nämnder vid sinnessjukhusen kan an-
föras att dessa alltid kan skaffa sig en på personlig kännedom om
vederbörande grundad uppfattning om varje utskrivningsfall. Genom
inrättandet av lokala utskrivningsnämnder skulle allmänheten också
erhålla tillfälle till ökad insyn i sinnessjukvården, och förtroendet för
denna skulle sannolikt komma att stärkas. Första lagutskottet fram-
höll 1947, att oberättigad kritik mot utskrivningsärendenas behandling
skulle i fråga om straffriförklarade och med dem i utskrivningshän-
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seende jämställda kategorier inte så lätt kunna vinna gehör, om av-
görandet av utskrivningsfrågorna i första instans träffades, inte av
en central nämnd efter en allenast på handlingarna verkställd pröv-
ning av fallen utan av en lokal nämnd bestående av sjukvårdsläkaren
jämte två erfarna och omdömesgilla lekmän. För vederbörande pa-
tient måste det också kännas betydligt mer tillfredsställande att få
personligen framlägga sin sak inför den myndighet som har att be-
sluta om utskrivningen, än att helt bero av den bild av hans fall som
skriftliga handlingar kan giva. Enligt ett av strafflagberedningen
framfört förslag skulle den ene av de båda lekmännen i nämnden vara
eller hava varit ordinarie innehavare av domarämbete.

Inför denna nämnd, gärna under domarens ordförandeskap, borde
varje nyintagen ha rätt att bli inställd inom 24 timmar efter därom
framställd begäran.

Den centrala sinnessjuknämnden har det varit tänkt att behålla
såsom central besvärsinstans (ankeinstans). Medan Haarløv i sin
nämnd inte tänker sig mera än tre ledamöter, en domare, en psykiater
och en socialpraktiker, är vi nog benägna att bibehålla våra fem
ledamöter. Då emellertid i vår sinnessjuknämnd läkarkåren synes
något överrepresenterad, i det att som nämnt utom chefen för medi-
cinalstyrelsen tvenne psykiatrer har säte i nämnden, synes den ene av
dessa efter förebild från Danmarks Landsnævn for Børneforsorg
lämpligen kunna utbytas mot en av riksdagen utsedd ledamot. Här-
igenom skulle även ett i den svenska riksdagen framfört önskemål
om kontroll över anstaltsväsendet genom en av riksdagen utsedd om-
budsman i viss mån och inom redan bestående organisations ram
kunna tillgodoses. Domarrepresentanten bör vara en ordinarie ut-
övare av domarämbete och städse fungera som ordförande.

Punkt 3 i referentens konklusion skulle jag i enlighet med det sagda
för Sveriges del önska ändra så, att vid varje sinnessjukhus och
sinnesslöanstalt skall finnas en utskrivningsnämnd, bestående av sjuk-
husets eller anstaltens chefläkare jämte en av Konungen utsedd
domare och en lekman utsedd av landstinget (d. v. s. den folkvalda
kommunalrepresentation i länet, på danska: Amtsrådet). Sinnessjuk-
nämnden bibehålles som besvärsinstans, men dess sammansättning
ändras så, att till ordförande utses en ordinarie utövare av domar-
ämbete och att en av ledamöterna väljes av riksdagen (tills vidare
eventuellt att Konungen utser en ledamot av riksdagen till medlem i
nämnden).

I punkt 4 påyrkar referenten rätt för den å sinnessjukhus eller
sinnesslöanstalt intagne att muntligen uttala sig inför nämnden innan
slutligt avgörande träffas.
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Betydelsen av muntlig kontakt mellan den intagne och den nämnd
som prövar hans besvär över intagande eller kvarhållande har av mig
redan tillräckligt starkt understrukits. Det torde ej vara erforderligt
att nu uppehålla sig vid detaljutformningen av denna grundläggande
princip.

I punkt 5 föreslår referenten förpliktelse för nämnden att utsända
en årsberättelse, vari saker av viss betydelse refereras.

Jag nödgas förbigå de skäl jag ämnat anföra till stöd för ett till-
styrkande av denna punkt,

I punkt 6 yrkar referenten att farlighetsdekret beträffande sinnes-
sjuka och sinnesslöa måtte överföras från administrationen till dom-
stolarna,

Denna viktiga fråga har för oss största intresset ur synspunkten att
åstadkomma en utvidgning av möjligheten att omhändertaga psykiskt
abnorma personer som genom hotelser o.dyl. väckt misstanke om
farlighet.

Förra årets riksdag (1947) begärde, med anledning av väckta
motioner, i skrivelse till K.M:t utredning i ämnet.

Frågan synes mig vara av den vikt att den bör uppföras på pro-
grammet för det nordiska samarbete som etablerats på kriminallag-
stiftningens område.

Referentens krav att farlighetsdekreten bör ankomma på domsto-
larna finner jag ur svensk synpunkt självklart.

Samtliga de nu genomgångna sex punkterna i referentens konklusion
avser psykiskt abnorma, vilka på grund av något eget eller samhällets
skyddsbehov måste omhändertagas.

De återstående punkterna 7—10 angår övriga administrativa fri-
hetsberövanden med undantag av sådana inom barnavården. Mot pp.
7—9 finns ingenting att erinra.

Det största intresset knyter sig till förslaget i punkt 10 om rätt till
domstolsrekurs mot alla avgöranden angående frihetsberövande enligt
lagen om offentlig forsorg. (Kravet gäller alltså inte avgöranden inom
barnavården, där Danmark ju redan har en domare i själva børne-
værnsudvalget.)

Jag ber att få acceptera termen domstolsrekurs såsom en nordisk
beteckning för vad därmed avses.

Beslut om frihetsberövanden av lösdrivare (løsgængere) och prosti-
tuerade bör enligt min mening helt och hållet vara en domstolssak, då
de bör begränsas till fall som genom erforderliga kriminaliserings-
bestämmelser inryms under den allmänna kriminalvården, såvida inte
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indikationer är för hånden för tillämpning av andra sociala vårdfor-
mer av kurativ eller försörjningsnatur — t. ex. alkoholistvård — då
reglerna för dessa vinner tillämpning.

För Sveriges del är det sedan många år ett trängande reformkrav
att få vår föråldrade lösdrivarlag upphävd. Även utredningen härom
har lagts i landshövding Bergquists förfarna hand, och jag hade hop-
pats att han i dag själv skulle ha framlagt sitt förslag till frågans
lösning, men han har tyvärr av ett olycksfall blivit hindrad att komma.

Bestämmelserna i den danska lagen om offentlig forsorg angående
särskilda åtgärder mot tidigare straffångar står för mig på samma
plan som den svenska lösdrivarlagen, och jag kan ingenting invända
mot vad referenten sagt om att de borde utan vidare upphävas.

Angående domares medverkan vid frihetsberövanden inom barna-
vården samt sinnessjuk- och sinnesslövården har jag redan uttalat mig.

Återstår frågan om domstolsrekurs i övriga fall av administrativa
frihetsberövanden.

Någon möjlighet till domstolsrekurs ingår inte i nykterhets vårds-
kommitténs — alltså herr Bergquists — av mig nyss refererade förslag
angående den förstärkta länsstyrelsen såsom beslutande första instans,
vilket förslag tänkts skola vinna efterföljd vid administrativa frihets-
berövanden på andra vårdområden.

Om i stället den av mig förordade förstärkningen av barnavårds-
nämnden med en domare vid prövning av frågor om frihetsberövande
vore ägnad att vinna efterföljd t. ex. beträffande alkoholistvården —
såsom förhållandet är i Norges edruelighetsnemnd — skulle på samma
sätt den svenska nykterhetsnämnden under ordförandeskap av doma-
ren i orten kunna pröva frågor om intagande på alkoholistanstalt.

Tydligen skulle förmånen av en domares medverkan komma fler fall
till godo i denna form än genom en domstolsrekurs, vilken skulle kräva
ett eget initiativ av den som i rent administrativ väg redan berövats
sin frihet.

Här som i barnavårdsfallen utgör fullföljdsrätten till en klagoin-
stans ett svårt problem.

En förstärkt länsstyrelse utan domarinslag kan i varje fall inte
heller i andra instans vara tillräcklig garanti för rättssäkerheten,
medan en socialdomstol i varje län skulle innebära stora fördelar. Ett
alternativ att räkna med är också det norska, enligt vilket från edrue-
lighetsnemnden såsom specialdomstol talan fullföljes hos Höyesterett.
— Ett möjligt alternativ beträffande alkoholisterna är naturligvis också
att helt enkelt låta domstol besluta om frihetsberövning, en utväg som
även kan ifrågasättas beträffande försumliga försörjare m. fl.
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Då denna fråga om domares eller domstols medverkan vid beslut om
frihetsberövanden säkerligen blir en central punkt i den följande
diskussionen, och då frågan, såsom referenten själv yttrat om ett annat
spörsmål, för sin lösning kräver ett ingående dryftande i ett sakkun-
nigt kollegium, skall jag inskränka mig till att uppställa denna tes.

Frågan om domares eller domstols medverkan till skydd för den
personliga friheten vid administrativa avgöranden bör göras till före-
mål för en olika vårdområden omfattande utredning av sakkunniga
från samtliga nordiska länder, så att Danmarks, Finlands, Islands,
Norges och Sveriges olika erfarenheter och synpunkter på dessa svåra
frågor kan fullt tillgodogöras.

De aktuella svenska lagstiftningsfrågor jag berört — decentralisering
av vissa sinnessjuknämndens uppgifter, det Bergquistska förslaget om
alkoholistvården, reformen av lösdrivarvården och Perstorpsfallet —
kräver emellertid ett mycket snabbt ställningstagande av ansvariga
svenska instanser, främst inrikes- og justitieministrarna.

Perstorpsfallet visar frågans omedelbara samband med kriminal-
lagstiftningen: om myndighetsåldern höjes bara till 16 år. blir svåra
bevisprövningsfall inte ovanliga.

Detta är en kriminalpolitisk fråga under justitieministerns domän.
Jag hoppas därför att Sveriges justitieminister inte tvår sina händer
och förklarar barnavård och alkoholistvård falla utanför hans depar-
tement. Individens frihet ter sig nämligen lite olika ur justitiedep.ts
och andra departements synvinkel. Vid stortingsbehandlingen 1939 av
frågan om edruelighetsnemndernas befogenhet att besluta om tvångs-
åtgärder mot alkoholister stod social- och justisdepartementen på olika
linjer i frågan om tillgodoseendet av rättssäkerhetskravet.

Även den svenska riksdagen borde ha ett intresse att bevaka.
Vi har våra ombudsmän, JO och MO, justitieombudsmannen och

militieombudsmannen, med uppgift att värna individen mot byrå-
kratin.

En riksdagsmotion för något år sedan med yrkande att även inrätta
en AO, en anstaltombudsman, till speciellt skydd för den personliga
friheten väckte inte något intresse hos vårt konstitutionsutskott.

Samtidigt framlagda motioner om socialdomstolar gick inte till rätts-
vårdens utskott, l:a lagutskottet, utan till socialvårdens utskott, 2:a
lagutskottet, och mötte där icke någon förståelse.

Vår tid ligger mera för samhällets effektivitetssynpunkt än för
individens integritetssynpunkt.

Jag ser därför ganska pessimistiskt på framtiden.
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Professor, jur. dr. Kaarlo Kaira (F):

När jag nu till en början vill uttala en komplimang åt expeditions-
sekretär Haarløv för hans avhandling, så är det inte en tom fras.
Hans arbete, som ligger till grund för diskussionen, är verkligen värt
en eloge. Det är ett sakligt inlägg fullt med fakta och utan onödiga teo-
retiska utläggningar. Det ger en utmärkt överblick över frågans läge i
de nordiska länderna även utom Danmark. Särskilt är det för oss i Fin-
land av stort intresse att få del av avhandlingen. I Finland äro dessa
frågor aktuella i flera avseenden. En mångfald frågor som beröra fri-
hetsberövande är hos oss under beredning antingen i kommittéer eller
hos regeringen. Därför är det material, som sekretär Haarløv har sam-
lat i sitt arbete, och de utredningar som däri ingå av stort värde även
för oss i Finland. För vårt vidkommande är ämnet av intresse även så
tillvida att en ung jurist håller på med att skriva en avhandling för
vinnande av jurisdoktorsgraden över administrativt frihetsberövande.
Referenten har i sin avhandling givit upplysningar även för Finlands
vidkommande, men på grund av språkliga svårigheter och då han inte
kunnat resa över till Finland, såsom han har gjort till Sverige, är
det naturligt att hans uppgifter om Finland inte kan vara så full-
ständiga som över förhållandena i Danmark och Sverige. Därför kan
det vara till nytta för diskussionen att något komplettera de uppgifter,
som han har givit över förhållandena i Finland.

Förrän jag dock övergår till att komplettera dessa uppgifter, ber
jag få behandla en annan fråga, som även berörs av referenten, näm-
ligen huru administrativt frihetsberövande bör bedömas ur stats-
rättens synspunkt. Denna fråga har referenten behandlat ur dansk
synpunkt. Några ord om huru denna fråga ter sig från finsk synpunkt.

Frågan är den, i vilken mån och under vilka förutsättningar är den
administrativa frihetsberövelsen förenlig med grundlagen, i vilken mån
således stadganden som berättiga till administrativ frihetsberövelse
kan ges i annan ordning än som är stadgat om avvikelses från grund-
lag. För oss i Finland är det stadgande, som kommer i fråga, regerings-
formens 6 §, som lyder: »Varje finsk medborgare vare tryggad enligt
lag till liv, ära, personlig frihet och gods«.

Jag ämnar icke här ingå på en redogörelse över huru detta stad-
gande tolkas i Finland, inte ens för såvitt det är fråga om den person-
liga friheten och dess skydd. Det är tillfyllest i detta samband att kon-
statera, att det bör förefinnas ett starkt allmänt intresse som fordrar
frihetsberövelse förrän därom kan stiftas i vanlig ordning. Som sådana
intressen kan nämnas statens straffunktion, upprätthållandet av den
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allmänna ordningen, undvikande av allmän fara osv. Men därvid spelar
även in — och det vill jag särskilt betona i detta sammanhang — det
sätt på vilket ingripandet från statens sida är ordnet i tekniskt hänseen-
de. I fall rätten att beröve den enskilda hans frihet är lagd i händerna
på ett kollektivt statsorgan, som är sammensatt av lämpliga personer,
så att de på saken verkande olika faktorerna komma att beaktas veder-
börligen vid avgörandet eller om en domstol handhar ärendet, är den
enskilde betydligt mera skyddad än om frågan avgöres av en administra-
tiv tjänsteman, vilken eventuellt icke ligger inne med specialkunskaper
i ämnet. Av vikt är även om vederbörande själv blir hörd under tryg-
gande omständigheter. Och av särskild betydelse för den enskilde är
givetvis möjligheten att kunna framföra besvär över avgörandet hos
domstol.

På det område, som är under diskussion i dag, har vi exempel på
vad de anförda synpunkterna betyda i praktiken. Vid genomgåendet av
de lagar, genom vilka administrativ frihetsberövelse på det sociala och
sjukvårdens områden föreskrivits, kan man konstatera å ena sidan,
att förutom alla lagar, där det är fråga om egentligt frihetsstraff —
där det naturligvis är domstolen, som avgör frågan och där lagar
givetvis kunna stiftas i vanlig lagstiftningsordning — även lagar
i allmänhet, i vilka förordnats om tvångsintagning på uppfostrings-
eller vårdanstalt eller sjukhus, i Finland behandlats i vanlig lagstift-
ningsordning. Men å andra sidan har i avseende å lagar med frihetsbe-
rövande innehåll i undantagsfall tillgripits grundlagstftningsordningen,
enär de ansätts strida mot § 6 i regeringsformen. Såsom sådana lagar-
kan anföras den av referenten nämnda lagen av den 5 maj 1946 om
arbetsovilliga personers rörordnande till arbete eller arbetsinrättning.
Inom parentes sagt utlöpte icke denna lag den 31 december 1947, som
referenten i sin avhandling meddelar, utan har dess giltighetstid för-
längts till slutet av detta år. I grundlagstiftningsordning har även
tillkommit tre lagar, som av referenten förbigåtts, tydligen i anledning
av att de stiftats mera till samhällets försvar mot asociala element än för
att bereda social vård åt enskilda, nämligen lagarna om hållandet i
tvångsarbete av personer dömda antingen för särskilda brott mot
lagarna om alkoholdrycker eller för vissa egendomsbrott eller ock för
reglementeringsbrott (L 9/1 1934 n:r 9, L. 18/10 1945 n:r 1035 och L
29/6 1945 n:r 629). Orsaken till att dessa inte kunnat stiftas såsom van-
liga lagar är dels grundlagens stadgande att medborgarnas arbetskraft
står under rikets synnerliga hägn (6,2 RF), dels och huvudsakligen
förhållandet, att enligt de tre sistnämnda lagarna så pass ovanliga åt-
gärder bör eller kunna vidtagas, som att personer, som redan avtjänat
6
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sitt frihetsstraff, försättningsvis och på obestämd tid kunna hållas i
tvångsarbete, och att förordande om denna friheitsberövelse gives av ad-
ministrativ myndighet, nämligen ministerium utan besvärsmöjlighet till
domstol. Om man med dessa lagar jämför lagen om återfallsförbrytare
av den 27 maj 1932, som föreskriver förlängt frihetsstraff genom dom-
stolsåtgärd med ty åtföljande besvärsmöjligheter, vilken lag tillkommit
i vanlig lagstiftningsordning, så förstår man att dessa tidigare lagar
med deras innehåll av ovanlig frihetsberövelse måste stiftas i grund-
lagsstiftningsordning.

Jag har berört ovannämnda lagar om personers, som avtjänat sitt
frihetsstraff, kvarhållande efter att ha avtjänat sitt straff, för att ge
exempel på, i hurudana fall frihetsberövandet anses strida mot § 6 i
regeringsformen. Det bör tilläggas att dessa lagar tillkommit under sär-
skilt svåra förhållanden, då effektiva åtgärder varit av nöden. De äro
icke avsedda at bli bestående utan upphöra vid slutet av detta år.

Den brådskande grundlagsstiftningsordningen, i vilken lagar, som
innebära avvikelse från grundlag, kunna godkännas av riksdagen utan
att lagen behöver lämnas vilande att avgöras först efter nyval och
vartill motsvarighet icke finnes i de övriga nordiska ländarnas för-
fattningar, har gjort det möjligt att även nämnda lagar kunnat stiftas
med nödig snabbhet.

Jag vill därefter gå över till att förfullständiga referentens redo-
görelse över förhållandena i Finland. På den sociala vårdens område
pågår ett omfattande lagberedningsarbete. År 1939 tillsattes en stats-
kommitté för att revidera fattigvårdslagen och andra lagar om social
vård. I sitt den 16. november 1945 givna betänkande gjorde kommittén
förslag bl. a. till en ny fattigvårdslag, en ny lag om barnskydd, en ny
alkoholistlag och en ny lag om lösdrivare. Kommitténs förslag har
ännu icke lett till ny lagstiftning, utan äro frågorna under vidare
utredning antingen i kommittéer eller i resp. ministerium. Så tilsattes
omedelbart efter att kommittén hade inlämnat sitt betänkande en ny
kommitté för att uppgöra gemensam plan för social vård- och hjälp-
verksamhet. På grund av denna kommittés förslag har i dagarna
emanerat en ny lag om tryggande av underhållsbidrag åt barn i vissa
fall (L. 20/8 1948 n:r 614). Enligt denna lag äger länsstyrelsen vid
grövre uraktlåtenhet att erlägga underhållsbidrag förordna om den
underhållspliktiges insättande på arbetsanstalt för att med arbete full-
göra sin underhållsplikt. Över sådant utslag kan besvär anföras hos
högsta förvaltningsdomstolen. Lagen innehåller detaljbestämmelser ang.
förfarandet och över förutsättningarna för insättande i arbetsanstalt
vilka stadganden bereda den underhållspliktiga skydd och säkerhet.
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Sagda kommitté har även uppgjort ett förslag till lag om kommunal
vårdhjälp, vilken skall träda i stället för den nu gällande fattigvårds-
lagen av år 1922, som omnämnts i referatet. I de stycken, som gäller om
intaganda å arbetsanstalt, skiljer sig den föreslagna nya lagstiftningen
icke väsentligt från den gamla, som relaterats av referenten. Även
det stränga stadgandet i fattigvårdslagens 31 § om eventuellt intagande
i arbetsinrättning genom vårdnämndens förordnande av person, som
är i behov av vård, därest hans intagning i kommunalhem icke
anses möjligt eller lämpligt, även om han icke är till arbete fullt för-
mögen, finnes i det nya förslaget (22,2 §), men är det särskilt före-
skrivet att direktionen för anstalten bör årligen undersöka om skäl
förefinnes att fortsättningsvis kvarhålla honom i anstalten. Besvär över
vårdnämndens beslut kan likasom hittills anföras hos landshövdingen
och i sista instans hos högsta förvaltningsdomstolen.

På fångvårdens område tillsattes för icke så länge sedan, den 27 no-
vember 1947, en kommitté med uppgift att utreda vissa ärenden
berörande dagens diskussionsfråga. Kommittéen har i sitt nyligen ut-
komna betänkande inkommit med förslag om ny lagstiftning om tvångs-
anstalter i allmänhet. Den föreslår anläggander i större utsträckning
än hidtills av sk. arbetskolonier, där tvångsarbete kan ordnas mera
rationellt och ändamålsenligt än annars. Kommittén föreslår även att
lagen om återfallsförbrytare ävensom lagstiftningen om lösdrivare och
alkoholister i vissa stycken skall revideras.

Vi se av det framförda, att ett intensivt berednings- och lagstiftnings-
arbete pågår i vårt land på socialvårdens område, ett arbete, som
knappast lämnar ett enda område oberört. Till stor del är förhållan-
dena desamma på sjukvårdens område. Där har förslag till ny lag om
sinnessjuka utarbetats, ävensom ett förslag til ny tuberkuloslag. (Den
sistnämnda har senare emanerat L. 3/9 1948 n:r 649). Självfallet inne-
hålla dessa förslag i likhet med nu gällande lagar bestämmelser om
tvungen sjukhusbehandling. Detsamma gäller också den allmänna
lagen om hälsovården av år 1927 och lagen om spetälska av år 1945,
vilka lagar inte omnämts i referentens översikt. Det går inte att här
redogöra för dessa lagar och lagförslag. Jag kan endast nämna, att de
innehålla stadganden om tvångsvist intagande på sjukhus. Avgörandet
om intagandet är i dessa lagar lagts i händerna på läkarna och i sista
hand hos medicinalstyrelsen. Sjukhusläkaren och medicinalstyrelsen
har i dessa frågor ett stort ansvar. I medicinalstyrelsen finnes därför
en av fackmän sammansatt nämnd, det vetenskapliga rådet, som bl. a.
avger utlåtanden i frågor ang. intagande i och forsättande i frihet
från sjukhus och därmed jämförliga inrättningar.
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Lagstiftningsrådet, jur. dr. Harry Venoja, (F):

Vid bedömandet av frågan om administrativ frihetsberövning kan
det vara skäl att, såsom även här har gjorts, uppmärksamma det för-
farande, medelst vilket åtgärdens lagiighet bäst kan kontrolleras. Hur
beskaffat det förvaltningsrättsliga lagstiftningssystemet i ett visst land
är, beror av många omständigheter, såsom av landets storlek, dess
andliga och materiella resurser, historiska utvecklingen av lagskip-
ningens utformande, o. s. v. Såsom känt, skilja sig förhållandena i de
nordiska länderna i detta avseende från varandra. Danmark, Norge
och Island höra till de länder, där den förvaltningsrättsliga lagskip-
ningen hör till de allmänna domstolarna, medan i Sverige och Finland
icke existera lägre domstolar för sagda lagskipning och ej heller före-
skrivits något särskilt rättegångsförfarande för förvaltningsmyndig-
heterna. Däremot finnes i dessa länder en förvaltningsrättslig domstol,
vilken handhar den administrativa lagskipningen såsom högsta in-
stans. Det föreligger icke skäl att här börja dryfta frågan därom, huru
den forvaltningsrättsliga jurisdiktionen bäst kunde ordnas och vilket
system bäst kunde fungera med hänsyn till den i rubriken omnämnda
frågan. Särskilda förvaltningsdomstolar ha sina förmåner och jag
skulle tro, att den erfarenhet, som vunnits i Sverige och Finland, är
i allmänhet positiv. Den laglighetskontroll, som utövas i de andra
nordiska länderna, torde även den vara effektiv, och man är väl i
allmänhet också nøjd med de resultat, som vunnits i dessa länder,
även om man också torde ha diskuterat frågan om inrättande av en
särskild högsta administrativ domstol eller åtminstone om utfärdande
av särskilda stadganden, vilka skulle underlätta förvaltningsärendenas
behandling i de allmänna domstolarna.

Landsretssagfører Torben Nellemann (D):

Jeg giver mig ikke ud for at være specialist på dette område, og jeg
beundrer i høj grad den behandling, nærmest teoretisk, der har fun-
det sted i indlederens udmærkede afhandling. Jeg vil dog gerne have
lov til fra praktisk synspunkt at gøre opmærksom på et par punkter,
som jeg synes, at man må skænke megen opmærksomhed.

Det gælder særlig de asociale elementer, der ikke er i stand til at
forsørge sig selv, og som i mange tilfælde er en svøbe for samfundet,
og hvis ret til at gå fri avler nye forbrydelser og dermed en belast-
ning for samfundet. Det er ikke tiltalende for mig, at selve det moment,
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at en mand har været straffet skal afgive særlig hjemmel for at
berøve ham hans frihed. Jeg tror, at i de fleste tilfælde, hvor der
bliver det mindste vrøvl med den slags personer, tilhører de tillige
de andre kategorier: alkoholister, vaneforbrydere og lignende. Man
tænke sig den slags personer, der en eller anden gang har været
straffet for en mere eller mindre alvorlig forbrydelse, bliver løsladt,
aldrig skaffer sig det mindste arbejde, men givet er subsistens-løse.
Jeg tror i og for sig, at lovgivningen omfatter dem, men jeg mener,
at der bør lægges megen vægt på fra administrationens side at føre
kontrol med, at lovgivningens bestemmelser virkelig bliver anvendt på.
disse personer, og at man ikke blot lader stå til; der er ikke tvivl om,
at mangfoldige personer går rundt uden at røre en finger, hverken
dag eller nat; de tigger og hutler sig frem, drikker sig fulde, og den
slags mennesker hører efter min mening hjemme i en tvangsforsør-
gelsesanstalt, om man så efter moderne lovgivning giver dem visse
fridage eller ikke, det overlader jeg ganske til sagkyndige på det om-
råde. Jeg tror, at effektiv kontrol med, at disse mennesker bliver inde-
spærret og forsørget, i hvert fald for en tid, således at de muligvis
sættes i stand til senere at skaffe sig arbejde, — og det bør man vel
også skaffe dem hjælp til — således at de derved kan genrejses,
mener jeg er en vigtig opgave indenfor forsørgelses-forsorgs-lovgiv-
ningen.

Jeg synes, at effektiv kontrol med, at disse kategorier virkelig tages
ind, og at der føres kontrol, er et vigtigt punkt i nærværende anliggende.

Præsidenten afbrød her mødet, der genoptoges efter frokostpausen
kl. 14 under forsæde af vicepræsidenten, højesterettsjustitiarius
Paal Berg.

Jur. dr. Hilding Eek (S):

Det ämne, som är föremål för debatt i dag, har visat sig faktiskt
vara både av stort teoretiskt intresse och av stor praktisk betydelse.
I varje fall i Sverige har frågan om administrativa förövanden gan-
ska livligt debatterats i juridisk litteratur liksom i pressen och den
har också tagits upp genom initiativ i riksdagen och t. ex. på de-
batter i Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm. Den bör numera
verkligen vara mogen för debatt i en vidare krets av nordiska jurister
och icke minst då bland domarna.
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I Sverige har särskilt från inom socialvården verksamt folk far-
hågor framställts att intresset för ett högre mått av rättssäkerhet
inom socialvården skulle medföra en minskning av effektiviteten i de
behövliga sociala ingreppen. Bara för några dagar sedan hände det
i Stockholm, att en man, som inte var alkoholist i lagens mening men
väl alkoholmissbrukare, bröt sig in i sin frånskilda hustrus bostad
och i hennes frånvaro dränkte deras gemensamma son i badkaret.
Detta väckte helt naturligt våldsam indignation hos allmänhet och
press, som ställde frågan varför samhället inte på ett tidigare stadium
ingripit genom att omhänderta mannen. Det är ju lätt att vara efter-
klok och allmänhetens reaktion är ofta inkonsekvent i sådana här
frågor. Men ett faktum är att det sedan länge i Sverige ansetts, att
alkoholistlagens maktmedel f. n. är föga effektiva.

Et sagkunnig förslag som nyligen framlagts går därför ut på mer
verksamma åtgärder. De som särskilt fört talan för ökad rättssäker-
het i socialvården torde i allmänhet mena, att effektiva åtgärder väl
är behövliga men att effektivitet och rättssäkerhet inte nödvändigtvis
måste strida mot varandra.

Lagförslaget avser att möjliggöra ingripande mot alkoholmissbrukare
på ett betydligt tidigare stadium än f. n., det vill säga långt innan
alkoholmissbruket utvecklats till »hemfallenhet«. Det föreslås också en
rad anmälningsplikter för läkare och myndigheter för att på tidigt
stadium möjliggöra hjälpåtgärder. Den invändningen gör sig emel-
lertid gällande att det utgör ett intolerabelt ingripp i individens frihet
redan att bli föremål för de offentliga organens intresse i det ifråga-
varande syftet, Man kan bli tvungen att acceptera dylika ingrepp, men
måste då samtidigt ställa kravet, att de administrerande organen
blir mer kvalificerade och att proceduren inför dem kommer att inne-
hålla bättre garantier av rättssäkerheten. Det kan ju nämligen vara
så, att vägen mellan de till synes så oskyldiga hjälpåtgärderna, som
kan vidtagas på ett tidigt stadium, bliver ganska kort, vägen mellan
dem och den mycket grovt ingripande tvångsinterneringen, om de
organ som skall tillämpa lagen inte är väl kvalificerade. Lagstift-
ningsförslaget innehåller i sådant syfte förslag till bättre ordning än
den nu gällande för behandling av frågor om tvångsinternering.

Vilken form en bättre ordning än får ter det sig f. n. som om
domarna skulle bli inkopplade i systemet. Det kan bli fråga om
socialdomstolar där en domare blir ordförande eller uppgifter kan
bli anförtrodda de allmänna domstolarna, som skulle få att admini-
strera frågor på socialvårdens område. Det kan också, som Presiden-
ten Schlyter föreslog, tänkas att underdomare i orterna tilldelas en
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uppgift inom lokala socialnämnder. Människor som mera teoretiskt
och abstrakt har diskuterat det här ämnet, skulle därför i en försam-
ling som denna vilja ställa frågan till de nordiska domarna: Huru
ställer ni er till att få hand om sådana till sin art helt nya uppgifter
på socialvårdens område, som här diskuterats, framför allt uppgiften
att slå vakt om den enskildes rättssäkerhet i ärenden på socialvårdens
område utan att effektiviteten därvid tar skada?

Det arbete, som Ekspeditionssekretær Haarløv framlagt för jurist-
mötet, visar genom sin noggranna redogörelse för förhållandena för
lagstiftningen i Danmark, huru värdefullt ett nordiskt samarbete på
detta område kan bli. Detta har ju redan praktiskt visat sig genom att
Presidenten Schlyters här ställda förslag byggt på uppgifter om
dansk rätt.

Presidenten Schlyter valde mellan 3 olika former för en ny ord-
ning betr. beslut om administrativt frihetsberövande. Själv ville han
rekommendera, med tanke, såvitt jag förstår, på barnavårdsorganen,
att den lokala nämnden skulle förstärkas med en domare som ord-
förande. Framför den Bergquistska utredningens förslag om ett ut-
byggt kollegium inom länsstyrelsen för prövning av sådana frågor
ställde han tanken på en social domstol, vilken skulle ha större möj-
ligheter än detta kollegium att verkställa en domstolsmässig prövning
av fallen.

Enligt min mening så finnes det en ytterligare anledning att göra
invändning emot det Bergquistska förslaget, nämligen att detta inte
tillgodoser önskemålet att vinna en enhetlig form för samtliga admi-
nistrativa frihetsberövanden. Förslaget rekommenderer att alkoholist-
processen, sådan den framställts i förslaget, skulle kunna tjäna som
modell vid ny lagstiftning angående andra administrativa frihets-
berövanden, men det är uppenbart och framgår även av utredningen
att hela områdets reformbehov inte blir tillgodosett efter förslagets linje.

Samma invänding torde kunna riktas mot Presidenten Schlyters
förslag. Jag är mycket tveksam om möjligheten att tillämpa tanken
på lokala socialnämnder under en domares ordförandeskap på samt-
liga fall av frihetsberövande på socialindikation.

Det förefaller mig bäst med en socialdomstol i varje län. Meningen
skulle då vara att de direkt socialvårdande uppgifterna differentieras
på olika socialt kunniga organ, eftersom de sociala ingreppen har så vitt
skilda syften, men att man över denna administration ställde en rätts-
prövande instans, som var enhetlig för samtliga dessa fall och därmed
tillgodosåg önskemålet om möjlighet till en reguljär domstolsprövning
också av dessa frihetsberövanden.
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Att en enhetlig form är viktig att uppnå redan nu tycker jag låter
sig säga också med hänsyn till möjligheten att det kommer att stiftas
nya lagar, som medger nya typer av administrativa tvångsingripanden
i socialt syfte. I Sverige är t. ex. fråga väckt om lagstiftning för
omhändertagande av s. k. psykopater. Man kan mot en sådan lag-
stiftning invända, att det är mycket tveksamt, om den är tillrådlig
i en tid, då psykiatrien redan börjat förklara psykopatbegreppet i
konkurs, men ett är då säkert, nämligen att om en sådan lagstiftning
kom till stånd berörande ett vitt skiftande och mycket omfattande
klientel, skulle klagomålen bli betydande från allmänhetens sida. I
varje fall känslan av rättsosäkerhet skulle ta sig de mest påtagliga
och otrevliga uttryck, om man inte då redan hade en tillförlitlig form,
klar att tillämpas för prövningen av sådana ingripande åtgärder som
tvångsinternering innebär.

Ibland har också diskuterats möjligheten att man skulle kunna ge-
nomföra lagar om tvångsinternering av tuberkulöst sjuka, ja, om
jag icke uppfattade fel talade Professor Kaira om ett sådant lagstift-
ningsförslag i Finland. En dylik lagstiftning skulle också komma att
beröra ett mycket stort antal människor och ytterligare understryka
vikten av en enhetlig och tillförlitlig form.

Skulle man för att tillgodose det nu angivna önskemålet om ett
enhetligt • förf ärande stanna vid socialdomstolens alternativ, så kom-
mer man att få dra slutsatsen därav, att tanken på att låta dessa
ärenden gå till prövning av allmän domstol övergivits.

Frågan om allmän domstols möjlighet att pröva åtgärder av för-
valtningen förefaller mig emellertid vara så viktig, att jag vill an-
sluta mig till det förslag om gemensam nordisk utredning av hit-
hörande frågeställningar som Presidenten Schlyter ställde. Av Ex-
peditionssekreterare Haarløvs bok framgår, att den principiella mot-
sättningen är mycket betydande mellan t. ex. dansk och svensk syn
på frågan om allmän domstols behörighet att pröva åtgärder av
förvaltningen. Enligt dansk uppfattning torde det vara så att allmän
domstol åtminstone principiellt har möjlighet att pröva beslut av ad-
ministrativ myndighet om man inte går in på området för myndig-
hetens s. k. fria skön. I svensk doktrin och praxis torde åtminstone
enligt den övervägande uppfattningen allmän domstol principiellt vara
förhindrad att inskrida. Vi möter alltså, när man, såvitt jag vet, för
första gången inom de nordiska juristmötenas arbete kommer in på
en stor och viktig förvaltningsrättslig fråga, en viktig principiell mot-
sättning mellan de olika ländernas grundläggande offentligrättsliga
åskådning. Den kan inte förbigås utan måste överbryggas, om sam-
arbetet skall kunna fortsättas.
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Såvitt jag vet var de principiella motsättningarna ifråga om privat-
rätten betydande då de nordiska juristmötena började. Den danska
rätten var väl i vida högre grad än den svenska beroende av romersk-
rättslig åskådning. Nu har den nordiska lagstiftningen på detta om-
råde blivit mycket enhetlig. Om det nordiska lagstiftningssamarbetets
yttersta mening är att åstadkomma likartade levnadsförhållanden för
den enskilde i samtliga nordiska länder, så måste det för framtiden
bli av utomordentlig vikt, att också den numera mycket ingripande
förvaltningsrättsliga lagstiftningen inom de skilda länderna blir före-
mål för intensivt arbete i syfte att göra den enhetlig eller likartad och
därmed undvika risken att på denna väg en föga önskvärd olikhet i
levnadsförhållandena uppkommer.

Professor, dr. jur. Carl Jacob Arnholm (N):

Også fra norsk side bør det sies et ord om dette emne. Og da det til
en viss grad faller inn under min fagkrets, er det blitt min oppgave
å gjøre det — i all korthet.

Jeg tror ikke det vil ha noen interesse for møtedeltagerne å høre en-
keltheder om hvor norsk rett i dag bruker judisielle eller administrative
former ved frihetsberøvelse. Jeg innskrenker meg til sporsmålet om
hva der bør gjelde, jeg tør nesten si hva der må gjelde på disse om-
råder. Den personlige frihet hører jo til våre dyreste goder. Har vi
god samvittighet når vi tenker på hvordan vi har administrert vel å
merke andres personlige frihet? Kan vi med god samvittighet si at vi
på alle punkter har gitt de garantier som kan gis og som bør gis9

En del av Nordens jurister gjorde under krigen den erfaring at for-
holdsvis uventede ting kunne ramme endog ens dyrebare selv og det
til tross for at man ikke var åndssvak. Det har vel kanskje gjort disse
problemer mer aktuelle for den bedrestilte del av befolkningen. Jeg
ser en verdi i dette. Det gjør det lettere for oss å forstå hvordan fri-
hetsberøvelse føles, den frihetsberøvelse som under normale forhold
bare truer våre mindre lykkelige samfundsmedlemmer. Og jeg tror at
det i Norge nå er en meget sterk følelse av når det gjelder å berøve
noen den personlige frihet, da er ingen behandlingsmåte for god.

Selvfølgelig er den administrative behandling god, men er den god
nok? Det ligger dog en viss sum av menneskelig erfaring til grunn når
vi har stillet opp krav til judisielle former i andre tilfelle hvor det er

•spørsmål om dyptgående inngrep i menneskenes rettsgoder. Jeg er
klar over at det kan være nødvendig med et momentant inngrep i
7
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meget enkle former. Når man har en mistanke om at en mann er
smittebærer og det gjelder å hindre en epidemi, kan man ikke vente
med å internere ham til Høysterett har avgjort saken. Det som for
meg står som det avgjørende er at de varige inngrep i den personlige
frihet ikke må skje uten den best mulige behandling. Kan man gjøre
den administrative behandling så god at man reduserer faren for
misgrep til et minimum, er selvfølgelig det bra nok. Pointet er ikke
motsetningen mellem judisiell og administrativ behandling. Det gjel-
der å skape de best mulige garantier — selv om det koster arbeide.
Jeg tror ikke man for sterkt kan understreke hvor alvorlig dette
problem er.

Professor, dr. jur. Poul Andersen (D):

Først vil jeg gerne have lov til at takke ekspeditionssekretær Haar-
løv for nogle bemærkninger vedrørende forståelsen af den danske
forsorgslov § 52, der indeholder en bestemmelse om domstolenes ad-
gang til at efterprøve de afgørelser, som træffes i henhold til denne lov.
Disse bemærkninger indeholder et efter min mening rigtigt korrektiv
til den kortfattede behandling, jeg i min forvaltningsret har givet
dette spørgsmål. Ekspeditonssekretæren opererer på frugtbar måde
med en sondring, som navnlig i nyere forvaltningsretslig literatur
spiller en stor rolle, sondringen mellem det lovbundne skøn og det
frie skøn. De resultater, som forfatteren her kommer til, kan jeg give
min tilslutning.

Haarløv foreslår oprettelsen af et nævn som ankeinstans indenfor
åndssvage- og sindssygeforsorgen, en ankeinstans, der skulde overtage
justitsministeriets og socialministeriets funktioner som ankeinstans.
Ankenævnet skulde bestå af en dommer som formand, en social-prak-
tiker og en psykiater.

Dette er jo en udvej, som man på mangfoldige områder indenfor
forvaltningen har grebet til i de senere år. Man er ikke tilfreds med
den bureaukratiske behandling af et forvaltningsanliggende, den be-
handling, der gives det i et ministerium, og man tør på den anden
side ikke gøre domstolene kompetente til en fuld efterprøvelse af de
afgørelser, som træffes af forvaltningen. Så griber man til den udvej
at oprette et eller andet nævn, og for at gøre det særlig betryggende
lader man en dommer blive formand, gør ham i hvert fald til medlem
af nævnet, og skal det være særlig fint og betryggende, står der i
loven, at formanden skal være en højesteretsdommer.
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Selve dette, at et nævn får afgørelsen i stedet for et ministerium
eller et amt, er efter min mening en garanti for lovlige og rigtige af-
gørelser. Arbejdsmåden i et ministerium er hos os ganske formløs;
den udmærker sig ved, at jo højere man kommer op i rangforordnin-
gen, desmere almindelig sagkundskab og erfaring vil den pågældende
embedsmand være i besiddelse af, og des mindre kender han til den
sag, som foreligger til afgørelse. Den er grundigt gennemgået og refe-
reret af en sekretær. Fuldmægtigen læser de fleste og kontorchefen
nogle af dokumenterne. Så ender sagen hos en departementschef eller
minister, og i hvert fald ministeren kan umuligt træffe en afgørelse
på andet grundlag end et ganske kort skriftlig eller mundtlig referat.
Det er en behandlingsmåde, som på mange områder ikke er betryg-
gende, og den er det ikke på det område, der her er tale om. Forsåvidt
er jeg ganske enig med Ekspeditionssekretær Haarløv, når han fore-
trækker et nævn, der jo i alle tilfælde har det til fælles med domstolen,
at alle de personer, der deltager i sagens behandling og afgørelse,
får det fulde, i hvert fald det samme kendskab til sagen. Enhver, som
har deltaget i behandlingen af offentlige anliggender, ved at dette,
at et flertal af personer drøfter sagen indbyrdes, er en meget stor
garanti for afgørelsens rigtighed. Men den omstændighed, at en dom-
mer er med, det være som formand eller blot som medlem, har ikke
nær så stor betydning, som man ofte antager. Dommeren er ganske
vist den samme person, som når han beklæder retten; han har de
samme kundskaber, den samme objektive indstilling; men når han
forlader sit dommersæde, er han helt udenfor domstolsgarantierne.
Han virker nu i et helt nyt milieu. Vel er det i visse henseender en
fordel, at han er dommer; men de garantier, som er særlige for rets-
plejen, findes ikke, om så nævnet fuldtud består af dommere.

Der bør derfor træffes bestemmelser, som giver behandlingsmåden
en retsplejelignende karakter, f. eks. regler, som sikrer bevisoptagelse
med samme grundighed som for en domstol, og regler om adgang
til mundtlig forhandling, muligvis bør der også i visse tilfælde åbnes
adgang for offentligheden til at overvære forhandlingerne.

Haarløvs afhandling giver et overordentlig interessant bidrag til be-
lysning af spørgsmålet om, hvorledes man indenfor et bestemt område
af forvaltningen kan forlige hensynet til effektivitet med hensynet til
retssikkerhed. Dette er imidlertid ingenlunde et spørgsmål, der kun op-
står, når talen er om frihedsberøvelse, det opstår indenfor hele for-
valtningens område. Måske burde man da lægge vægt på at samle
større områder under en enkelt instans, om man vil forvaltnings-
domstol.
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Dette ville i hvert fald have visse fordele, bl. a. den fordel, at ud-
øvelsen af hvervet ikke vilde blive en bibeskæftigelse. Det er efter min
mening ikke heldigt, at sådanne funktioner udføres af personer, der
har deres hovedvirksomhed et helt andet sted. Jeg er heller ikke helt
sikker på, at det i det lange løb vil være heldigt, at dommerne på
alle mulige områder træder ind i funktioner, der ligger udenfor deres
dommerhverv.

Haarløvs afhandling stiller problemet om effektivitet og retssikker-
hed indenfor forvaltningen i en interessant og skarp belysning derved,
at den behandler konflikten på et område, hvor forvaltningens indgreb
er af katastrofal betydning for borgerne.

Professor, dr. jur. Stephan Hurwitz (D):

Det emne, vi behandler i dag, har en sådan sammenhæng med de
strafferetlige problemer, at det er naturligt, at der også siges et par
ord fra strafferetlig side om spørgsmålet.

Jeg vil først gøre et par bemærkninger om børneforsorgen, særlig
under hensyn til de synspunkter, der er fremført fra svensk side,
idet man jo meget vel kunne tænke sig, at man i Danmark kunne
komme til at stå overfor en sag som Perstorps-tilfældet, hvor et barn,
der ikke kan undergives strafferetlig forfølgning, er mistænkt for en
yderst alvorlig forbrydelse. I Danmark ville der blive foretaget en
indgående politimæssig undersøgelse i et sådant tilfælde, men en
domsafgørelse ville vi ikke kunne få. Jeg synes,, at det svenske tilfælde
giver anledning til at tage det reformspørgsmål op, om ikke der i
tilfælde, hvor strafanvendelse er afskåret på grund af aldersbestem-
melser, kunne finde en indbringelse af skyldspørgsmålet sted for
domstolene. Jeg kan ikke se, at det skulle være nødvendigt at gå til
en radikal ændring af de gældende regler, således at selve spørgs-
målet om bortfjernelse fra hjemmet blev overladt til almindelig dom-
stolsafgørelse. Men man kunne meget vel tænke sig en tilføjelse til de
gældende bestemmelser, der i sin begrænsede karakter blot gik ud på
dette, at man, hvor en særlig offentlig interesse krævede det, kunne
få forelagt spørgsmålet om faktisk skyld for ordinær domstol.

Hvad angår ordningen i børnesager, hvor der er spørgsmål om
fjernelse fra hjemmet, er jeg enig med indlederen i, at de gældende
danske regler stort set fungerer tilfredsstillende, og at der ikke her
i landet er trang til en indførelse af børnedomstole efter amerikansk
eller andet udenlandsk mønster. Men hermed er ikke sagt, at spørgs-



FRIHEDSBERØVELSE 53

målet ikke trænger til en mere indgående behandling, også med hen-
blik på en eventuel forhøjelse af den kriminelle lavalder.

Med hensyn til den tanke, der har været fremsat her på mødet, at
man skulle tilstræbe enhedsmæssig ordning af alle de administrative
frihedsberøvelsesspørgsmål, der overhovedet kan forekomme, således
at man skulle sigte til at få en slags enhedsnorm for behandlingen
gældende i alle tilfælde, — må jeg sige, at jeg ikke ser nogen stor
fordel i at tilstræbe en sådan enhedsordning. Jeg tror, at man i hvert
land bør arbejde på de historisk tilblevne grundlag indenfor hvert
af de områder, der er tale om, og indenfor disse udarbejde de garan-
tier, som erfaringerne har vist, at der er trang til. Her i landet er der
næppe trang til indførelse af socialdomstole med en generel kompe-
tence. Det er yderst forskellige reale synspunkter, der må gøre sig
gældende på de vidt forskellige retsområder, der er tale om, f. eks.,
hvor det drejer sig om at sikre imod smittefare, og hvor det drejer
sig om at behandle sager om frihedsberøvelse på grund af asocial ad-
færd. Jeg kan ikke se, at noget ville være vundet ved at indbringe
sager af så vidt forskellig karakter under een og samme domstol af
speciel struktur.

Jeg må i det hele slutte mig til ekspeditionssekretær Haarløv's for-
slag i konklusionspunkterne, punkt 10, om domstols-rekurs, som det
efter danske forhold normalt rigtige retsmiddel, og jeg skal her pege
på den ordning, der fornylig er gennemført i loven om bekæmpelse af
kønssygdomme, — det er også fremhævet af indlederen i hans af-
handling — som en slags paradigma for de garantiordninger, man
normalt kunne tænke sig. Hvis man på de områder, hvor der har
været særlig kritik fremme, eller, hvor særlig kritik kan tænkes be-
rettiget, sikrede borgeren en domstolsrekurs til ordinær domstol, efter
at sagen har været prøvet af de specielt sagkyndige forvaltningsorga-
ner, tror jeg, at man er kommet et betydeligt skridt videre og dog har
bevaret en naturlig tilknytning til den traditionelle ordning med de
deri indarbejdede garantier.

Jeg savner i ekspeditionssekretær Haarløv's resumé forslag om æn-
dringer af de regler, der i øjeblikket gælder, hvor der først anvendes
strafforanstaltninger og derefter — på basis af det forhold, der har
givet anledning til strafforanstaltningerne — skrides til administrativ
frihedsberøvelse. Der er her særlig grund til at fremhæve trangen til
revision af gældende ret. I øjeblikket er det jo således, at en person
kan straffes for betleri, løsgængeri m. v. og få fastsat en ganske
bestemt straf i henhold til straffelovens regler, for derefter, når han
har udstået denne straf, og uden at have gjort sig skyldig i nogetsøm-
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helst yderligere strafbart forhold og uden ny præmisser, administra-
tivt at blive undergivet en langvarig frihedsberøvelse, der i alt fald
for ham fuldtud har samme karakter af straf som den frihedsberø-
velse, han allerede har udstået. Allerede det forhold, at denne adgang
er splittet op på to forskellige love, således at mange slet ikke har
klarhed over denne dobbelte hjemmel, viser noget uholdbart i lovgiv-
ningen. Det er forkert, at der fra to forskellige ministeriers side kan
lovgives uafhængigt af hinanden, og så vidt jeg ved uden indbyrdes
konference om frihedsberøvende foranstaltninger på basis af samme
forhold. Det er ikke tilfredsstillende, at der først nedsættes straffelovs-
kommissioner med al dertil hørende sagkundskab, der omhyggeligt
udarbejder bestemmelser om følger af en bestemt adfærd, hvorefter
disse regler ændres fra anden side, idet man uden tilkaldelse af den
samme sagkundskab giver bestemmelser, der gør de principper, man
er gået frem efter i første omgang, illusoriske. Det er heller ikke
tilfredsstillende, at studerende — jeg tænker ikke alene på studenter
ved Universitetet, men også på dem, der senere skal sætte sig ind i
dette fagområde — let kan komme til at lære visse regler i en straffelov
uden at være tilstrækkeligt opmærksomme på, at meget vigtige sup-
pleringsregler findes andetsteds.

Alle disse ting skulle konkludere i, at det er nødvendigt, at der finder
en samordning sted af reglerne i straffeloven og i forsorgsloven om
frihedsberøvelse på grund af oprindeligt strafbart og dermed sam-
menhængende asocialt forhold. Om man vil gå den vej at pille de
nugældende regler ud af straffeloven, og få det hele hen under for-
sorgsloven, eller man vil gå den anden vej, er et teknisk spørgsmål,
som jeg ikke nu skal trætte med at behandle.

Vi har nu en lang række regler i den såkaldte straffelov, som fak-
tisk intet har at gøre med straf i gammeldags forstand. Hvad særlig
angår de asociale personer, eller, hvad man nu vil kalde de person-
grupper, der ikke direkte aktivt skader samfundet men falder dette
til byrde ved ikke at indpasse sig i en borgerlig tilværelse, da er i
virkeligheden den moderne kriminalistiske udvikling gået så meget i
retning af at anvende socialt betonede forholdsregler, at der ikke er
blevet meget tilbage af det gamle strafferetlige indhold i reaktioner
overfor disse personer. Det skulde derfor ikke være noget stort spring
at gøre de gældende ordninger rent socialt betonede og borttage ethvert
element af straf i de pågældende sanktioner. Hvis dette er tilfældet, er
der endnu mindre grund end før til at opretholde en dobbeltordning
på dette område. Straffeloven og socialloven sigter til ganske de
samme formål, og grundlaget for deres reaktioner er principielt og teo-
retisk ganske de samme.
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Advokat Einar Bjure-Dehlén (S):

I Sverige föreligger ett alldeles oavvisligt behov av socialdomstolar.
Såsom juridisk rådgivare på ett mycket sent stadium åt den barna-
vårdsnämnd, som hade att behandla det tidigare här omnämnda Pers-
torpsfallet, har jag inte kunnat undgå att varsebliva det synnerligen
otillfredsställande rättstillståndet på detta område av socialvården och
från min tidigare praktik som advokat har jag fått erfara, att det inte
är bättre sitällt på en del andra områden av socialvården, såsom be-
träffande alkholister och psykopater.

Frågan om den s. k. Perstorpspojken hade gjort sig skyldig till den
lagstridiga gärning, varigenom en liten flicka bragtes om livet, hade
barnavårdsnämnden inte tillräckliga förutsättningar att avgöra. Det
vittnar också gott om barnavårdsnämndens självkännedom, då den
helt enkelt vägrade att uttala sig i skuldfrågan. Nämnden löste i stäl-
let det svåra problemet på det sättet att nämnden med hänsyn till den
skadliga uppmärksamhet, som riktades mot pojken från en sensations-
lysten allmänhets sida, menade, att pojken — vare sig han hade begått
något lagstridigt eller inte — utsattes för en allvarlig fara till sin
själsliga hälsa, om han under denna kritiska tid vistades i föräldra-
hemmet. Föräldrarna till pojken delade emellertid inte barnavårds-
nämndens mening och beslutet har av dem överklagats.

Jag tror, att de socialvårdande nämnderna skulle ha lättare att
fylla sina primära — ofta alldeles tillräckligt vanskliga — uppgifter
att stödja och hjälpa de missanpassade, om nämnderna inte alls be-
hövde befatta sig med de mera kvalificerade frågorna om frihets-
berövanden och andra mera ingripande åtgärder i den personliga
friheten. Så snart det gäller ett mer än rent akut ingripande, borde
sådana ärenden i stället handläggas av en därför kvalificerad dom-
stol. Min uppfattning är att de olika slagen av socialvård — barna-
vård, fattigvård, alkoholistvård, vård om lösdrivare och arbetsskygga
och andra psykopater etc. — böra ha skilda domstolar, ty de speci-
ella uppgifterna inom vart och ett av dessa områden äro av så hete-
rogen karaktär, att det nog skulle vara omöjligt för en enda domstol
att i lika hög grad vara expert på dem alla. En riktigt skicklig alko-
holistdomstol kan knappast vara en lika skicklig barnavårdsdomstol.

För Sveriges del skulle jag därför våga tro, att det vore bäst med
en eller flera ambulerande domstolar inom ettvart socialvårdsområde.
Alkoholistdomstolen —eller alkoholistdomstolarna — skulle sålunda ha
en för intresse och kunskap på alkoholistvårdens område alldeles sär-
skilt känd jurist som ordförande och såsom bisittare läkare och andra
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på samma område sakkunniga. Vid sidan härom borde — enligt min
mening — domstolen ha tillgång till behövlig person- och ortskännedom
genom »nykkerhetsnämndemän«, valda inom den ordinära domskrets,
som den vårdbehövande tillhör — måhända ungefär såsom fallet ai-
med våra vattenrättsnämndemän. En helt annan sammansättning
skulle de likaledes ambulerande barnavårdsdomstolarna, fattigvårds-
domstolarna, psykopatdomstolarna etc. ha, ehuru uppbyggda efter
ungefär samma system. Jag tillåter mig naturligtvis förutsätta, att
förhandlingarna inför dessa olika domstolar i stort sett skulle följa
de nya principer om muntlighet, koncentration och omedelbarhet, på
vilka den nya svenska rättegångsbalken vilar. I det sammanhanget
skulle jag vilja understryka vikten av att förundersökning snarast
möjligt efter det ett fall blivit aktuellt ledes av någon av den speciella
socialvårdsdomstolens tjänstemän, som ser till att de särskilda före-
skrifter, som kunna finnas för den enskildes rätt till frihet, noga iakt-
tages. Det måste ställas mycket stora krav på denna tjänstemans
skicklighet att leda förundersökningen, då den kan bli av avgörande
betydelse för den efterföljande huvudförhandlingen. Jag förutsätter också
naturligtvis, att den vårdbehövande skall ha en advokat för att till-
varataga hans rätt vid sin sida på det allmännas bekostnad — en kost-
nad, som i varje fall bör stanna på statsverket, vare sig ett frihets-
ingripande sker eller inte. Jag skulle tro, att den utgiften mer än väl
lönar sig i det långa loppet.

Herr President! Mina enkla ref lektioner ha föranletts av den vånda,
som Perstorpsfallet vållat alla dem, som haft att söka lösa dess pro-
blem och jag upprepar därför att socialvårdsdomstolar, som tillvara-
taga den enskildes frihet, äro lika viktiga som socialvården i och för
sig är viktig för att hjälpa den enskilde till verklig frihet och rätt till
eget individuellt människovärde.

Jur. dr. Hilding Eek (S):

Professor Hurwitz sade, att man inte åt samma domstol kan an-
förtro så skilda frågor som prövningen av t. ex. påföljden av bettleri
och lämpliga behandlingen av smittsamma sjuka. Det är så vitt skilda
företeelser. Något liknande låg i advokat Bjure-Dehléns uttalande att
man i stället för socialdomstolar i länen borde ha ett antal för varje
socialvårdsområde specialiserade centrala domstolar för hela riket.

Jag tror faktiskt, att det mycket väl går för sig också beträffande
de här ärendena att bryta loss själva rättssäkerhetsmomentet. Det
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socialpolitiska momentet, frågan om vårdens lämpliga utformning
o. s. v. bör behandlas av de särskilt sakkunniga och specialiserade
socialnämnderna. Först då konflikt uppstår mellan den enskilde och
dessa förvaltningsorgan inträder en uppgift för domstolen, då kommer
rättssäkerhetsmomentet in. Jag tror faktiskt, att själva konflikten kan
vara ur juridisk synpunkt ganska likartad, oavsett om fallet rör bettleri
eller smittsamt sjuka och att en domstol väl skulle vara skickad att
pröva så skilda ärenden. Vi anförtror ju på samma sätt åt de allmänna
domstolarna att pröva vitt skilda konfliktärenden av annat slag. Sam-
ma domstol kan t. ex. få till uppgift att pröva så olika ting som frågor
om äktenskapsskillnad och frågor om gemensamt haveri.

Overlæge Georg Bredmose, Andersvænge åndssvageanstalt (D):

Som een af dem, der har den trykkende sko på, idet jeg er overlæge
på en institution for åndssvage, vil jeg gerne have lov til at sige et
par ord i tilslutning til drøftelserne vedrørende åndssvage.

Se, for det første er der selve begrebet forsorgstrang, det må blive
et rent juridisk socialt begreb, som må defineres, og så må enhver rette
sig efter, hvad der nu bliver bestemt, men vedrørende punkt 2: om at
inddragelsesbegæring skal udstedes af en læge, som ikke er ansat ved
en åndssvageanstalt, da vil problemet her i Danmark blive meget van-
skeligt, idet den lægepolitik, der gennem mange år fra åndssvagefor-
sorgens side er drevet, har været lidet forudseende. Der findes ikke
mulighed for danske læger, endsige danske psykiatere, at uddanne sig
i åndssvageforsorg. Danske psykiatere har i dag så at sige ingen
mulighed for at blive ansat ved institutioner for åndssvage i midler-
tidige stillinger. Vi har fra danske psykiateres organisation gentagne
gange gjort opmærksom på, at embedslægerne og børnepsykiaterne
burde have mindst fra tre måneder til et halvt års tvungen ansættelse
ved et åndssvagehospital, men dette har ikke kunnet lade sig gøre. Når
man derfor nu vil overlade en stor del af diagnosestillingen til embeds-
læger, så er dette ikke praktisk gørligt, det kan de ikke ifølge deres
uddannelse, og man kan ikke bebrejde dem det, det drejer sig jo om
en bestemt gruppe patienter, den gruppe, vi kalder de i lettere grad
åndssvage, der er problemet; de i højere grad åndssvage er der ingen
vanskelighed med, hverken for de almindeligt praktiserende læger eller
embedslæger, men de andre, grænsetilfældene, er det allerstørste soci-
ale problem. Nede hos mig på Andersvænge virker vi ansatte læger
tillige som en slags poliklinik, faktisk for Midtsjælland, vi har gen-
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nemsnitlig cirka 3—400 ambulante undersøgelser om året fra børne-
værn, fredehjem, ungdomshjem, forældre o. s. v., som kommer med
deres vanskelige børn, og gennemsnitlig viser cirka 30 pct. af disse
henvendelser sig at være af åndssvage. Resultatet af disse undersøgel-
ser indberetter vi til socialministeriet gennem Østifternes Åndssvage-
anstalts bestyrelse, og den undersøgte bliver da inddraget administra-
tivt under åndssvageforsorgen. Hvad der vil ske, hvis man nu siger,
at overlægerne eller afdelingslægerne på åndssvagehospitalerne ikke
må indstille til åndssvageforsorg; så vil der formentlig ske det, at
undersøgelserne vil vedblive, og den undersøgende læge vil sende sin
erklæring til den praktiserende læge, denne vil skrive erklæringen af
og forsyne den med sit navn, og så er vi lige vidt. Det er altså i virke-
ligheden et fundamentalt punkt, som der her er rørt ved, for, hvis vi
ikke sørge for at give lægerne udenfor institutionerne lejlighed til at
uddanne sig på dette område, især kredslægerne og andre, f. eks. børne-
psykiaterne eller skolelægerne, så er vi lige vidt. Dette er et rent mini-
sterielt administrativt spørgsmål, som socialministeriet og sundheds-
styrelsen må tage op, nu kan det ikke gå længere, som det har gået,
åndssvagehospitalerne må have de længe omtalte kandidatstillinger nu.

Med hensyn til Nævnet, da må jeg sige, at i det spørgsmål er jeg-
fuldstændig enig. Men det må sandelig ikke være en bibeskæftigelse at
sidde i Nævnet. Som det er for øjeblikket, hvor en sterilisationssag
tager fra 3—5 måneder, er det ikke underligt, at patienterne bliver
vrede og gnavne over, at de skal vente så længe på institutionerne,
når de endelig har taget bestemmelsen om at lade sig sterilisere og fået
at vide, at de efter denne kan forvente at komme ud i en plads.

Nævnsarbejdet må være heldagsarbejde, og det må fungere langt
hurtigere, på det punkt er jeg ganske enig med professor Poul
Andersen.

Professor, dr. jur Stephan Hurwitz (D):

Docent Eek indvendte mod mine bemærkninger angående særlige
socialdomstole, at når de ordinære domstole beskæftiger sig med yderst
heterogene sager, må socialdomstolene også kunne gøre det. Men den
tankegang synes jeg beror på en misforståelse. Det karakteristiske
ved den ordinære domstol er netop, at den har kompetence i alle sager,
der ikke er udsondrede til specialdomstole, idet den ordinære dommer
i kraft af sin uddannelse og domstolen i kraft af dens struktur, appel-
ordning o. s. v., er indstillet på at tage sig af sager der ikke er ud-
sondret til specielle forvaltningsområder. Men socialdomstolen skulle
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jo netop udmærke sig ved, at den havde en særlig forvaltningsretlig
opgave. Viser det sig, at de forvaltningsområder, som man henlægger
under den, intet andet har tilfælles end dette, at der er tale om fri-
hedsberøvelse, falder forudsætningen for den specielle socialdomstol
efter forholdene, som de ligger i Danmark, bort.

Højesteretssagfører Carl Heise (D):

Da jeg ligesom professor Andersen har læst den højtærede referent's
bog, må jeg måske have lov til at fremdrage et punkt, hvor jeg ikke
kan være enig med indlederen.

Med hensyn til spørgsmålet om retten til at fratage forældre deres
børn så synes på dette punkt efter ekspeditionssekretær Haarløv's bog
alt at være såre godt. Efter min formening vil en domstols behandling
altid være at foretrække for selv det bedste administrative apparat.
Nu har vi praktiserende jurister jo meget lidt føling med de emner,
som bogen omhandler, og jeg vilde ikke have taget ordet, hvis jeg
ikke netop havde oplevet et tilfælde af denne art. Forældrene var skilt,
barnet, en dreng, var anbragt hos moderen, hun skejede ud og blev
protistueret, og man tog da barnet fra hende. For så vidt er jo alting
i sin orden, men for det første var der ingen der tænkte på at spørge
faderen, om han vilde have barnet, og dernæst da han så søgte at få
sit barn, så var det ham komplet umuligt. Han henvendte sig til rets-
hjælpen, men det var os ikke muligt at gennemføre sagen for ham, børne-
værnet havde sat sig på barnet og vilde beholde drengen. Sagen var
da i virkelighed vendt på hovedet. Det var ikke børneværnet, som
skulde bevise, at denne mand havde gjort sig skyldig i noget ulovligt
eller der forelå forhold for hans vedkommende, som gjorde, at man
måtte berøve ham hans barn, men det var denne mand, der skulde
bevise, hvad han altså ikke kunde, at han var i besiddelse af disse
særlige kvalifikationer, som man fra institutionens side krævede, for
at han kunde få sit barn. Han var fattig, og han var ringe begavet,
men der var intet ondt ved manden, en fuldkommen ustraffet og pæn
mand iøvrigt. Det forekommer mig at være en retstilstand, som ikke
er tilfredsstillende. Hvis man vil berøve en mand beføjelsen til at be-
styre sin formue, så må man umyndiggøre ham og dertil må man
bruge domstolene, men, hvis man vil berøve ham beføjelsen til at op-
drage sine børn, så kan man gøre det rent administrativt, og manden
har ingen adgang til at henvende sig til domstolene for at få sit barn
tilbage.
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Det var dette enkelte punkt, hvor det forekommer mig, at den højt-
ærede indleder har uret, hvor jeg synes, at man ikke bør blive stående
ved den bestående ordning, og hvis der blandt danske jurister er en
lignende indstilling, som vi hørte, at der er blandt norske jurister, for
i så vidt muligt omfang at skabe judicielle garantier, så vil jeg hen-
stille, at man også inddrager dette specielle punkt under drøftelserne.

Referenten, ekspeditionssekretær Tyge Haarløv (D):

Ja, jeg ved ikke rigtig, hvorledes jeg skal få rede på de forskellige
optegnelser, som jeg har gjort her. Men for at starte på fredelig vis,
vil jeg gerne til at begynde med takke for de indlæg, der er kommet.
Jeg vil gerne takke på selve problemets vegne for den uddybning, det
har fået, og jeg vil gerne på egne vegne takke for de venlige bemærk-
ninger, der er blevet henvendt til mig af forskellige, der har haft ordet.

Med hensyn til de ting, der er kommet frem under diskussionen, vil
jeg blot tillade mig at berøre et par ganske enkelte punkter.

Hvis man begynder lidt ude i periferien, så vil jeg tage landsrets-
sagfører Néllemann's indlæg, hvor landsretssagføreren pegede på det
problem, der forelå med hensyn til tvangsforsørgelse af asociale per-
soner. Dette problem om, hvordan forsorgen og genrejsningen skal
indrettes for disse personer, ligger strengt taget udenfor mit emne,
og jeg vil gerne have lov at sige noget lignende til professor Hurwitz,
der efterlyste et standpunkt fra indlederens side med hensyn til §§
318 ff.; når jeg ikke har taget det med i mit resumé, er det af samme
grund.

Fra finsk side har dr. Venoja rejst spørgsmålet om fordelene ved
på den ene side at have forvaltningsdomstole og på den anden side
at have kontrol ved de ordinære domstole. Med hensyn til hele dette
almindelige spørgsmål, kan man vist godt sige, at den trang til be-
skyttelse af borgerne mod forvaltningen, som disse forvaltningsdom-
stole er udtryk for, i Danmark er imødekommet ved for det første de
ordinære domstoles ret vidtgående prøvelsesret og dernæst ved ind-
førelse af forskellige organer, som jo også professor Poul Andersen
pegede på i sit indlæg. Det er den vej, man er gået her i landet, og
noget aktuelt spørgsmål om egentlige forvaltningsdomstole foreligger
formentlig ikke, hvorimod diskussionen jo til fulde har vist, at der
er trang til udbygning af de nævnte særlige organer.

I fortsættelse af samme tankegang vil jeg gerne have lov til at
berøre professor Poul Andersens indlæg, hvor professoren efterlyste
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bemærkninger fra min side, der i højere grad skulle tage sigte på at
gøre den behandling, som skulle finde sted ved det omtalte nævn for
sindssyge og åndssvage, mere lig den behandling, der finder sted ved
de almindelige domstole, altså forholdsregler af retsplejelignende ka-
rakter. Jeg er klar over, at jeg ikke, som jeg sikkert burde, har ud-
dybet det spørgsmål tilstrækkeligt, men jeg vil nødigt have, at profes-
soren skal være i tvivl om min principielle stilling til det spørgsmål:
når jeg overhovedet drister mig til at foreslå et nævns behandling
som ligeberettiget med domstolsbehandling, så er det, fordi jeg mener,
at dette nævns behandling skal være af en sådan karakter, at det
frembyder samme garantier som domstolene, og derfor måtte den
praktiske udformning af en sådan løsning tage sigte på at tilvejebringe
den slags garantier; eet punkt ved jeg, at jeg i hvert fald har fået
med, nemlig dette, at den person, som risikerer at komme til at stå
overfor nævnet, skal have en ret til at udtale sig mundtlig for nævnet,
og det tør vel siges at være den mest essentielle af de procesbeføjelser,
der kan være spørgsmål om.

Med hensyn til børneforsorgen rejste højesteretssagfører Heise det
meget vidtgående problem, om vi fuldstændig skulle opgive den ord-
ning, vi har idag. hvorefter børneforsorgsspørgsmålene klares af de
kommunale udvalg bistået af den lokale dommer. Jeg er ganske klar
over, og det er jeg enig med højesteretssagføreren i, at den behand-
ling, som børneværnssagerne er underkastet, ikke er fuldtud tilfreds-
stillende, men jeg er på den anden side enig med professor Hurwitz
i, at i det store og hele er børneværnssagernes behandling, som den
skal være. Det, der mangler, er mulighed for psykiatrisk bistand både
i over- og i underinstansen, og der burde være en ret for forældrene
til at udtale sig mundtligt også overfor landsnævnet, på samme måde
som de har en ret til at udtale sig mundtligt overfor børneværnsud-
valget. Jeg vil imidlertid nødig følge højesteretssagføreren så langt,
at man ligefrem skulle principielt forkaste den ordning vi har her
og gå over på et helt andet system. Det er ikke noget, der har nogen
politisk aktualitet, og jeg synes heller ikke, at de praktiske problemer,
man er stødt på, godtgør, at der skulde være grund til at tage et så
radikalt skridt.

Med hensyn til den konkrete sag, som højesteretssagføreren nævnte,
vil jeg blot spørge, om sagen er færdigbehandlet; der er jo dog den
mulighed, at landsnævnet for børneforsorg kunne ændre den afgørelse,
som Københavns børnenævn muligvis har truffet.

Til overlæge Bredmose vil jeg gerne sige, at spørgsmålet om ud-
dannelse af lægerne, er, som overlægen også sagde, et rent praktisk
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problem, og jeg kan naturligvis give min fulde tilslutning til, at em-
bedslægerne i tilslutning til deres embedslægeuddannelse får en
skoling, som er nødvendig, for at de kan optræde på disse områder.

Jeg har sikkert forbigået en hel del punkter i det jeg har sagt her,
men jeg vil gerne nu vende mig til det, som er det væsentligste for
mig, når jeg til afslutning tager ordet. Jeg vil gerne rette en varm
tak til korreferenten, min højtærede ven, præsident Schlyter. Jeg vil
gerne takke præsident Schlyter for det medarbejderskab i emnet, som
præsidenten har gjort mig delagtig i, og jeg vil gerne takke for den
gennemgang præsident Schlyter har foretaget af mit arbejde og for
den tilfredsstillelse det er, at en mand med præsident Schlyter's er-
faring ser på de praktiske forslag, som jeg har tilladt mig at stille.

Hvis jeg skulle gå ind på enkeltheder i korreferentens udtalelser,
så måtte det jo nærmest være præsident Schlyter's meget stærke frem-
hævelse af det danske børneværnsudvalgs gode egenskaber og den
medvirken fra dommerens side, som vi finder i det danske børneværns-
udvalg. Som det fremgår af det, jeg allerede sagde for et øjeblik siden,
er der visse indvendinger at rette imod den ordning, som vi har, men
som jeg ligeledes sagde før, formentlig ikke indvendinger af principiel
karakter, og det kan naturligvis kun være tilfredsstillende, at præsi-
denten mener, at det er en ordning, som er egnet til overførelse på
tilsvarende område i Sverige og muligvis også på andre områder end
børneforsorgen. Der er dog en ting, som jeg synes, at man skal pege
på i denne forbindelse, når man så stærkt fremhæver fordelene ved
et børneværnsudvalg og dommerens behandling af en sag, dette, at
her har vi jo »anklager« og »dommer« i samme person. Det er en
svaghed ved børneværnsudvalget i sammenligning med de andre løs-
ninger, som både præsidenten og andre, der har taget ordet her, har
antydet. Jeg tænker herved på et nævns og på en domstols behand-
ling af et spørgsmål om frihedsberøvelse, hvor den, der er tale om
at indespærre, står sammen med den, der ønsker ham indespærret
foran det organ, der skal træffe afgørelsen, men jeg er samtidig klar
over, at præsident Schlyter kun har nævnt børneværnsudvalgets be-
handling af sagen som en behandling af sagen i første instans, og at
den mere kontradiktoriske form kommer frem i överinstansen,


