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Se bilag IV

Referenten, højesteretssagfører Jon Palle Buhl, Danmark.
De problemer, der er forbundet med afhøring af børn, er for en stor del vel-
kendte, og nogle af dem er vel til en vis grad uløselige. Det kan dog være
sundt at efterprøve, om eventuelle ændringer i fremgangsmåden er formåls-
tjenlige. Man bør overveje, om der teknisk har fundet en udvikling sted, der
kan være til nytte - og i bekræftende fald under hvilken form. Man bør kon-
trollere, om der er bistand at hente hos andre faggrupper, svarende til den
bistand, retslivet inden for forskellige områder henter hos andre videnskabs-
grene som f. eks. blodtypebestemmelser i faderskabssager, andre retsmedicinske
erklæringer samt retspsykiatriske undersøgelser i straffesager.

Med hensyn til spørgsmålet »afhøring af børn« gør der sig imidlertid det
særlige gældende, at uanset at man nok erkender, at der er vanskeligheder
forbundet hermed, forekommer det et betydeligt antal jurister, at de besidder
evnen til at løse disse vanskeligheder - eller de føler i hvert fald, at ingen andre
frem for dem har særlige forudsætninger herfor. Hævdes nogen at have sådanne
særlige forudsætninger, kan det hos en del jurister fremkalde skepsis eller lige-
frem mistillid til resultatet.

Det er med fuldt kendskab til denne - hos jurister ofte forekommende -
ejendommelige blanding af skepsis over for hjælp udefra og tillid til egne evner,
at jeg i det trykte oplæg har peget på værdien af, at retslivet benytter psykolo-
gisk trænet assistance, således at der - i straffesager - er psykologer til rådighed
ved såvel politiafhøringer som retsafhøringer af børn.

De vil have bemærket, at jeg - i mit trykte referat såvel som her - i alt
væsentligt koncentrerer mig om straffesager og i eksemplifikationen yderligere
om sædelighedssager.

Jeg har ment, at jeg - af hensyn til begrænsningerne i plads og tid - burde
søge eksemplerne dér, hvor de særlige omstændigheder i forbindelse med af-
høring af børn gør sig stærkest gældende, nemlig i sager,

1) hvor barnets forklaring ofte er den eneste,
2) hvor påvirkningsfaren er størst,
3) og hvor følgerne af en urigtig forklaring er alvorligst.



I mange andre sager, f. ex. færdselssager, hvor børn afgiver forklaring, må de
som vidner sidestilles med voksne - som de i øvrigt ofte overgår i kvalitet -
og her vil psykologisk assistance så at sige aldrig være påkrævet eller ønskelig.
Her - i de fleste civile sager og færdselssager - klarer juristerne udmærket af-
høringerne selv.

Det er imidlertid netop det, der giver jurister en efter min opfattelse ikke
fuldt begrundet tillid til også uden bistand at kunne mestre de langt mere
komplicerede afhøringer i alvorlige straffesager.

Jeg går ind for en sådan psykologisk uddannet bistand i straffesager, uanset
at det på forhånd er åbenbart, at der ikke fra psykologen kan forventes en
eksakt erklæring om den troværdighed, man kan nære til et barns forklaring.
Dette bør imidlertid ikke udelukke, at det kan være af interesse at få erklæ-
ringen til rådighed. Domstolene er vant til at få syns- og skønserklæringer, der
alene er udtryk for den pågældendes på erfaring baserede overbevisning - og
vant til dette også inden for andre områder, hvor juristerne selv har dannet
sig en opfattelse. Jeg kan eksempelvis nævne skønserklæringer i mange kunstner-
retlige spørgsmål. I øvrigt er juraen jo i sig selv langt fra eksakt.

Jeg præciserer imidlertid, at psykologerne efter min opfattelse kun bør være
til rådighed som en bistand for retslivet. De skal på anmodning træde hjæl-
pende til ved afhøringer, og de skal på opfordring afgive erklæring om barnets
konkrete troværdighed.

Selvstændig efterforskning med hensyn til selve sagen bør ikke foretages af
psykologen på egen hånd — medens man nok kan og bør tillade den psykologiske
rådgiver at indsamle materiale, der ligger uden for sagen, men som kan bidrage
til personoplysning om det barn, om hvis forklaring man ønsker en udtalelse.

Den psykologiske assistance opfylder - som anført - ikke de samme funk-
tioner ved politiafhøringer som ved retsafhøringer. Under politiets efterforsk-
ning har den pågældende foruden at yde hjælp til gennemførelse af vanskelige
afhøringer også til opgave at udøve en kontrol - såvel af hensyn til barnet
som af hensyn til den sigtede. - Uanset at der her naturligvis er tale om at
kontrollere politiet, anser jeg en sådan foranstaltning som værende i politiets
egen velforståede interesse.

I retten falder denne del af opgaven bort.
Det er barnets troværdighed i det konkrete tilfælde, der skal efterprøves.

Det har kun begrænset værdi at tilvejebringe udtalelser om, hvorvidt det på-
gældende barn normalt er sanddru. Positive erklæringer herom er så godt
som betydningsløse. Kan det derimod med rimelig sikkerhed dokumenteres,
at barnet ofte fortæller fantasifulde, opdigtede historier, har dette vel større
interesse.

I sager af denne art er det imidlertid meget væsentligt, at man holder sig
for øje, at det normalt sanddru barn kan blive bragt i en så usædvanlig situa-
tion, at det kan medføre, at barnet hårdnakket fastholder noget urigtigt. Og
det bør ikke mindre huskes, at det ofte fantasifulde - måske nærmest løgn-
agtige — barn kan have været udsat for alvorlige oplevelser, som ingen på
grund af dets tidligere fabuleren vil tro på, men som muligt endog afvises,
ledsaget af en smilende hovedrysten — eller skænd og straf.

Ved afhøring af børn hæfter man sig ofte ved barnets evne til - korrekt -
at gengive mange detailler. Man tager dette til indtægt for barnets troværdig-
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hed. Dette er forståeligt og kan naturligvis være velbegrundet, - men det kan
også være farligt. I særdeleshed fordi et barns detaillerede og korrekte be-
skrivelse, f. eks. af en mands udseende eller påklædning eller af møbleringen
af det værelse, hvor det har været sammen med en mand, der nu sigtes for en
sædelighedsforbrydelse, kan være rigtig, uden at dette i sig selv beviser, at det
også er korrekt, at manden, da han og barnet sammen opholdt sig i det på-
gældende værelse, foretog sig netop det over for barnet, som udgør gernings-
indholdet.

Her kan en i seksuel henseende muligt overspændt fantasi inddigte et hand-
lingsforløb, som barnet ved uheldige omstændigheder under første afhøring
låser sig fast til. Ønsker forsvareren - ud fra en formodning herom - at trænge
dybere ind i fremstillingen af selve gerningsindholdet, hænder det, at især
ældre jurister udtrykker forbavselse over, hvorledes forsvareren dog kan mene,
at et barn i den pågældende alder skulle have en viden om seksuelle forhold,
der muliggjorde barnets beskrivelse, hvis ikke netop dét, barnet fortæller, var
sket ved den pågældende lejlighed. Når noget sådant sker, kan en forsvarer
føle behov for - med en trænet psykologs neutrale bistand - at søge at trænge
til bunds i, hvad dette barn af 1963 har hørt, læst - j a , måske oplevet inden for
disse områder.

Børn, har — vistnok i endnu højere grad end voksne — en tendens til hård-
nakket at fastholde en forklaring, de én gang har afgivet. Dette gælder natur-
ligvis i særdeleshed, hvis det, barnet har fortalt, har fremkaldt en af barnet
selv helt uforudset kædereaktion.

Børns beretninger i disse tilfælde afgives ofte først over for kammeraten, og
møder barnet hos kammeraten tvivl med hensyn til om det nu også er rigtigt,
hvad det fortæller, kan dette medføre, at barnet gør fremstillingen endnu mere
overbevisende og detailleret. Når det herefter bliver troet, nyder det den
kildrende fornemmelse af blandt kammeraterne at være midtpunkt i en sen-
sation. Derefter sker der muligvis en — af barnet ofte slet ikke tilsigtet — af-
sløring over for forældrene, og den fremkalder for barnet chokerende virk-
ninger : dyb fortvivlelse hos moderen, voldsom ophidselse hos faderen med den
endnu mindre forudsete anmeldelse til politiet med anholdelse og fængsling
til følge.

Sker alt dette, er det ikke overraskende, at barnet ikke kan se i øjnene at
skulle vedgå, at alt, hvad det således har forårsaget, er begrundet i en beret-
ning, der er pure opspind - fortalt for at gøre sig interessant - eller opspind
og overdrivelse, for så vidt angår den del af beretningen, der bringer de alvor-
ligste straffebestemmelser i anvendelse. Der kan i øvrigt hos børn - som igen
hos voksne - ske det, at en objektivt urigtig forklaring efterhånden fornemmes
så stærkt, at det berettede føles oplevet, således at forklaringen går over til -
subjektivt set — at være sandfærdig.

Den trænede psykolog kan ved at anvende en på praktisk og teoretisk viden
baseret systematik bidrage til at udelukke traditionelle fejl og derved til at
afdække unøjagtigheder og urigtigheder i fremstillingen.

Jeg har i mit oplæg til emnet lagt hovedvægten på den betydning, det har
for andre - normalt en sigtet i en straffesag - at indføre forskellige kauteler
ved afhøring af børn. Altså lagt mere vægt på hensynet til retslivet end hen-
synet til barnet. Denne måde at anskue problemerne på betyder naturligvis



ikke på nogen måde, at jeg ikke finder, at alle tænkelige hensyn til barnet
skal tages.

I det store og hele vil de to hensyn - sagens hurtige og sikre opklaring og
den mest skånsomme behandling af barnet - imidlertid motivere den samme
procedure.

Skulle det hænde, at disse hensyn krydses, må efter min opfattelse hensynet
til retssikkerheden normalt være det afgørende.

Jeg fremhæver, at det, efter at jeg har beskæftiget mig med det foreliggende
emne, står for mig som det mest betydningsfulde, at den første afhøring finder
sted så hurtigt som muligt under de mest betryggende former, samt at denne
afhøring i sin helhed fikseres på bånd, således at den når som helst kan gen-
gives. Dette primært som kontrolforanstaltning, men i øvrigt også for om
muligt at skåne barnet for en fornyet afhøring efter længere tids forløb.

Den væsentlige belastning af barnet sker i øvrigt nok især uden for retslivets
sfære. Det er derfor i denne henseende snarere over for forældres og andre
pårørendes adfærd, man skal sætte et oplysningsarbejde ind.

Det er utvivlsomt mange forældre, der har en naturlig kontakt med deres
barn, og som i en akut situation optræder fornuftigt og derved undgår at
skræmme barnet unødigt til skade for barnet og til skade for sagens oplysning.

Men der er flere, der reagerer højst uhensigtsmæssigt. Der bør derfor med
dertil egnede midler arbejdes på at oplyse især forældre om den rette holdning
over for et barn, der måtte opleve noget, der fører politi- og retsafhøringer
med sig.

Korreferenten, professor, dr. jur. Anders Bratholm, Norge.
Herr dirigent, mine damer og herrer! For den som har den store ære å være
korreferent, bare titlen er jo så eksklusiv at man ikke engang finner den i vår
store norske riksmålsordbok, er det fristende å lese hovedreferentens innlegg
på samme mate som en viss mann sies å lese Bibelen. Jeg kan dessverre ikke
si meg helt fri fra denne lastverdige innstilling, men resultatet har vært magert.
Det er lite å sette fingeren på i det trykte referat, og det gjelder, må jeg få
tilføye, også den muntlige redegjørelse vi nettopp nå har fått. Jeg skal derfor
stort sett nøye meg med noen supplerende og utdypende bemerkninger.

Som kjent opererer lovgivning og reglement med en rekke forskjellige alders-
grenser for barn. I enkelte relasjoner settes grensen så lavt som ved 12 år, i
andre tilfeller går man helt opp til myndighetsalderen. Det er neppe grunn
til ved behandlingen av dette emne å operere med en bestemt grense. For visse
regler om avhør av barn kan det være praktisk med f. eks. en tolvårs grense,
i andre relasjoner kan det være mest passende med f. eks. en 18-års grense.
Dette fører over til de store utvikliugsmessige og sosiale forskjeller det er mel-
lom de forskjellige alderstrinn. Det er vitne-psykologisk sett en vesentlig større
forskjell mellom en 4-åring og en 8-åring, enn mellom en 8-åring og en voksen
person. Det er iallfall hevdet av sakkyndige i barnepsykologi.

En stor del av den litteratur som foreligger om avhør av barn dreier seg om
avhør av barn som har vært offer for en sedelighetsforbrytelse. Tidligere var
det vel slike forbrytelser barn mest var utsatt for, selv om risikoen statistisk sett
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nok har vært liten. Med bilismens utvikling er risikoen for at barn skal bli
utsatt for uaktsom påkjørsel vesentlig større, men slike saker synes ikke å
volde de samme avhørsproblemer. Vanskelighetene ved å avhøre barn som
har vært offer for en sedelighetsforbrytelse, eller som påstår det, synes delvis å
henge sammen med den utbredte fortielse og lite naturlige innstilling til
seksuelle spørsmål og forplantningen.

Nå er det hverken i egenskap av fornærmet eller vitne at barn flest avhøres
nå for tiden, men i egenskap av mistenkt. Kriminalstatistikken viser at barn
utgjør en stor og stadig økende andel av mistenkte for förbrytelse. I Norge
er ca. 25% av de mistenkte under den kriminelle lavalder, som hos oss er
14 år, mens henimot 50% av de mistenkte er under 18 år. Så iallfall kvantita-
tivt er det her problemet ligger i Norge ved avhør av barn, og det samme
gjelder vel i de øvrige nordiske land. Det er klart at det oppstår forskjeilige
rettslige og avhørstekniske problemer, beroende på i hvilken egenskap barnet
avhøres, hvilken aldersgruppe det tilhører og hva slags avhør det g j elder, om
det f. eks. er rettslig eller utenrettslig avhør. Den tilmålte tid tillåter ikke noen
særbehandling av de forskj eilige kategorier. Jeg får nøye meg med noen
hovedsynspunkter som passer mere eller mindre på alle kategorier. Enten
barnet avhøres i den ene eller den annen funksjon, preges som kjent lovgiv-
ningen av det grunnsyn, at barnet så vidt mulig bør vernes mot skadelige følger
av avhøret. Dette vernehensyn, sammen med den omstendighet at barn ofte
har vanskelig for å skjelne mellom fantasi og virkelighet, taler for en viss bruk
av sakkyndige som er fortrolig med barns tenkemåte og atferd og trenet i å
behandle barn. I Norge brukes imidlertid sakkyndige i meget liten utstrek-
ning. Delvis kan nok dette bero på mangel på virkelig sakkyndige på dette
område.

Ved avhør av barn kan sakkyndigheten tas i bruk på flere mäter. Den sak-
kyndige kan överta avhøret, han kan være til stede som rådgiver eller han kan
assistere på annen mate. Uansett hvordan han deltar, oppstår spørsmålet om
å inkorporere sakkyndigheten på en slik mate at rettssikkerheten ikke kommer
i fare. I de tilfeller hvor barn avhøres i egenskap av vitne eller offer kommer
hensynet til mistenkte, om det da er noen mistenkt, sentralt inn. Når barnet
selv avhøres som mistenkt, melder spørgmålet seg om hvor langt man kan gå
av hensyn til sakens oppklaring. Kan man f. eks. ved avhør av barn gjøre
bruk av avhørsmetoder som man ville betrakte som unfair eller utilbørlig
overfor voksne? Det kan hevdes at man bør kunne gå noe lengere for å
oppnå en sannferdig forklaring av et barn som man g j erne vil gi en psykolo-
gisk-psykiatrisk behandling det måtte ha behov for, enn overfor en voksen
mistenkt som har et opphold i fengsel å se frem til. Men selvsagt kan det ikke
bli tale om å godkjenne avhørsmetoder som totalt sett må antas å ha uheldige
virkninger for barnet.

Vitner har som bekjent ingen plikt til å uttale seg når en av deres nærmeste
er siktet eller tiltalt. Loven krever at forhørslederen skal gjøre vedkommende
oppmerksom på sin rett til å nekte å avgi forklaring i slike tilfeller. Det er
imidlertid klart at en slik orientering gitt et barn er av liten betydning. Man
må derfor kreve at barnets verge, eventuelt en sette-verge dersom vergen er
inhabil, må få anledning til å ta standpunkt på barnets vegne. Er barnet noe
eldre, må det kanskje kunne bestemme på egen hånd. Iallfall må dets



mening høres før man tar noen bestemmelse. Så vidt jeg vet mangler man
klare regler på dette felt. Det gjelder iallfall Norge.

En fare ved bruk av sakkyndige i rettspleien er at de ikke representerer den
sakkyndighet man tror. En god illustrasjon synes her Helander-saken og den
nesten like berømte Schnitler-sak i Bergen å gi. Som kjent var forholdet at
Schnitler en tid før han drepte piken Rita hadde overfalt en annen ung pike.
I den forbindelse ble Schnitler undersøkt av rettspsykiatriske sakkyndige. De
uttalte seg, i samsvar med lovens ordning, om faren for at Schnitler skulle
falle tilbake, og kom til at det i dette tilfelle ikke forelå noen tilbakefallsfare.
Stilt overfor den kritikk som ble resultatet av de sakkyndiges feilvurdering,
svarte ledende representanter for rettspsykiatrien i Norge, at rettspsykiaterne
ikke kan antas å ha særlige forutsetninger for å vurdere tilbakefallsfaren. Dette
spørsmål ville de derfor helst bli fritatt for å svare på for fremtiden, het det.
Nå kan det jo hevdes, at de sakkyndige, eller de angivelig sakkyndige, om man
vil, er mer sakkyndige enn folk flest og at det derfor betegner et fremskritt å
bruke dem i prosessen. Men dette gjelder vel ikke uten reservasjoner. Det vil
alltid kunne være en viss fare for at det blir lagt en større vekt på de sakkyndiges
uttalelser enn det saklig sett er grunnlag for, mens en ikke-sakkyndigs uttalelse
vil bli mottatt med større skepsis og derfor bli mere realistisk vurdert. Dette
tilsier en særlig varsomhet ved bruk av sakkyndige på områder hvor faget ikke
har en innarbeidet faglig tradisjon, en selvstendig undersøkelsesteknikk eller
metode og noenlunde objektive kriterier for vurdering av resultatene. Det er
vel tvilsomt om vitne-psykologien i dag oppfyller disse vilkår fullt ut. Rik-
tignok har enkelte eksperter oppnådd overbevisende resultater, men man må
vokte seg vel for å forveksle disse med gjennomsnittsprestasjonene på feltet.
Nå må man ikke forstå dette slik at jeg tar avstand fra bruk av særlige sak-
kyndige ved avhør av barn. Så vidt jeg skjønner, går man i mange land i
stadig større utstrekning over til bruk av sakkyndige, og visstnok med gode
resultater. Lengst synes man å være kommet i Israel, hvor man for noen år
siden vedtok en egen lov om dette, og hvor hovedregelen er at barn skal
avhøres av autoriserte sakkyndige. Jeg fremhever bare betenkelighetene for
desto lettere å kunne understreke nødvendigheten av at man gjør bruk av
sakkyndigheten på en slik mate at risikoen for feilgrep er minst mulig. Særlig
må en fremheve behovet for at en siktet, hvis noen er siktet, alltid får oppnevnt
forsvarer når sakkyndige uttalelser innhentes. Videre må siktede og hans
forsvarer på forhånd få adgang til å uttale seg om oppnevnelsen og adgang til
å vurdere resultatet etterpå. Særlig viktig er det at forsvareren får anledning
til å vurdere selve avhøret og avhørssituasjonen. Helst burde jo forsvareren
kunne være til stede, men finnes det ubetinget utilrådelig, eller er ikke noen
forsvarer oppnevnt enda fordi det ikke er noen mistenkt, bør han iallfall få
avspilt etterpå et lydbånd-opptak av avhøret. Dette må selvsagt også kunne
brukes i retten, dersom det kreves. Et spørsmål man kan stille, er om ikke hele
avhøret kan lydfilmes, iallfall i særlig viktige saker.

Det er klart at behovet for garantier også er til stede når avhøret foretas av
en ikke-sakkyndig. Mange vil hevde at behovet er særlig stort når avhøret
foretas av f. eks. en etterforsker i politiet eller av en forhørsdommer uten sær-
lige forutsetninger. På dette området må iallfall Norge betegnes som et under-
utviklet land. Det er i denne forbindelse grunn til å nevne, at vår straffe-
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prosesslov paragraf 266, 3. ledd, krever at barn under 16 år som er vitne i en
sedelighetssak avhøres av dommeren utenfor rettsmøte. Forutsetningen er at
det normalt bare skal foretas dette ene avhør, og ingen andre enn dommeren,
barnet, og eventuelt en av dets nærmeste, bør være til stede. Forsvareren har
altså ikke noe krav på å overvære slike avhør. Jeg viser til en kjennelse i
Retstidende 1930, side 815. Det står for meg som ganske åpenbart at lovgiveren
i sin iver etter å beskytte barnet, har kommet i skade for å krenke siktedes
berettigede interesse ved denne vidtgående tilsidesettelse av bevisumiddelbar-
hetsprinsippet. Hvis den nåværende avhørsform skal opprettholdes, må det
iallfall være et minstekrav at hele avhøret opptas på lydbånd, som senere kan
avspilles i retten. Det forekommer visstnok ikke lydbåndopptak hos oss ved
slike avhør. Som et apropos til gårsdagens plenarforedrag må man få lov til
å uttale sin undring over hvor lang tid det går før selv forholdsvis enkle tek-
niske hjelpemidler blir tätt i bruk i norsk rettsvesen. På dette og andre om-
råder som gjelder avhør av barn er det behov for en grundig utredning med
sikte på lovreformer. Iallfall fra norsk synspunkt tror jeg det er ønskelig med
et nordisk lovsamarbeide på dette felt. En nordisk lovkomite vil representere
en vesenlig større sakkyndighet enn bare en nasjonal komite. Jeg skulle også
tro at det her er behov for mest mulig ensartede rettsregler i Norden, bl. a.
fordi passfrihet og moderne kommunikasjoner holder på å skaffe oss et krimi-
nalitetens fellesmarked, - et fellesmarked som det dessverre ikke nytter å
protestere imot.

Vicehäradshövdingen, advokaten Helvi Sipilä, Finland.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Referenten har framlagt flera vik-
tiga synpunkter, som borde iakttagas, när det gäller hörandet av barn. Jag
vill gärna i princip understöda de slutsatser, som han kommit till i sitt referat.
En annan sak är, att många av dessa principiellt accepterade förfaringssätt kan
bli enbart teoretiska i finska förhållanden. Det är t. ex. inte vanligt - i de
flesta fall vore det kanske omöjligt i praktiken — att ta barnens utsagor på band,
så viktigt som det annars kunde anses vara. Om sådant användes i praktiken
är helt beroende av, om polismyndigheten i fråga råkar ha tillgång till en
magnetofon, som inte tillhör polisens standardredskap i Finland. En annan
brist är, att sådana inte heller finns i domstolar. Det är helt beroende på en
individuell domare, om han använder magnetofon eller inte. Lika viktigt vore
det naturligtvis, att i brist på magnetofon anteckna barnets utlåtande ordagrant
och beskriva något om hans beteende under hörandet. Men varken polisens
eller domstolens protokoll är autentiska hos oss. Det är säkert av betydelse,
att en utomstående, sakkunnig skulle vara tillstädes vid förhöret av barn. Jag
är enig med referenten om, att en sådan utomstående, för att verkligen vara
till nytta, borde vara en sakkunnig i ordets egentliga mening och inte bara
en medlem av barnavårds- eller socialnämnden, som möjligen blivit vald till
sagda uppgift på alldeles andra grunder. Men hur man i praktiken kan upp-
fylla detta önskemål är även en svårlöst fråga, i synnerhet på landsorten, där
sådana experter ofta saknas helt och hållet och där långa avstånd vanligen gör
det svårt att möjliggöra en riktig experts närvaro vid varje förhör, som skall
ordnas med barn, antingen hos polisen eller vid domstolen. I frågan om ett
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barns ålder, som kan höras, sätter den finska lagen en åldersgräns för hörandet
på ed, och den är femton år.

Referenten anser, att hörandet av barn i civila mål är av ringa betydelse.
Det kommer i fråga nästan endast i mål, som angår skadestånd. Han anser
också, att den i Danmark synbarligen accepterade principen, att inte höra
barn i äktenskapsmål, borde bibehållas. Här möter vi en fråga i vilken åsik-
terna säkerligen är mycket delade. Man kan säga, att det i Finland dock
inte så sällan händer, att ett barn, som har fyllt femton år, höres som vittne
i rätten i mål, som angår hemskillnad eller äktenskapsskillnad mellan hans
föräldrar. Detta är fallet efter 1948 års lagändring, som möjliggjorde även
hörandet av parternas närmaste släktingar, utan att heller barn skulle ha
lämnats utanför. Några gånger händer det dock, at domstolen vägrar att höra
dem, i synnerhet då det anses, att tillräcklig utredning annars föreligger.
Personligen är jag redan i princip av annan åsikt än referenten. Måhända
grundar sig skillnaden i åsikter också på, huru mycket verkligt behov av
hörandet av barn som förefinnes? Enligt statistiken söker man i de andra
nordiska länderna skilsmässa i mycket större grad på grund av allmän söndring
i äktenskapet, än vad som är fallet i Finland. Hos oss grundar sig t. ex. nästan
10 procent av skilsmässomålen på missbruk av alkohol och även sådant som
misshandel förekommer ofta som skilsmässoorsak. Dessa orsaker kan även
förekomma som speciella grunder i hemskillnadsmål, i vilka den ena partens
beteende och inte bara allmän söndring anses vara hemskillnadsgrund. Jag
medger gärna, att hörandet av barn i skilsmässo- eller hemskillnadsmål inte
normalt borde komma i fråga. Men å andra sidan kan man fråga sig, vad som
är normalt i en skilsmässa och vad som är normalt i det, att den ena parten
misshandlar den andra eller missbrukar alkohol med sådana följder, som
familjen oftast får lida mest av. I sådana fall finns det sällan andra vittnen
än de, som bor under samma tak, alltså vanligen familjemedlemmar. Om
parterna i dessa fall skulle kunna komma överens om avbrytande av äkten-
skapet och ansöka hemskillnad gemensamt samt komma överens om skäliga
villkor, skulle man naturligtvis inte behöva vittnen. Men flera gånger är det
fråga om, att antingen fortsätta ett onormalt familjeliv, av vilket kanske just
barnen lider mest, eller att använda dem som vittnen för att bevisa de verk-
liga grunderna för skilsmässa eller hemskillnad. Ofta är det inte endast fråga
om hemskillnads- eller skilsmässogrunder utan också om ekonomiska frågor
i samband med dem, skadestånd eller förlorandet av rättigheten att på grund
av giftorätt få en del av den andres egendom, som kan dömas endast om den
ena partens skyldighet kan bevisas.

Jag vill gärna understöda allt, som referenten sagt om att alltid ta hänsyn
till barnet själv, och så vitt möjligt undvika allt, som skulle kunna verka
skadligt på ett barn. Likaså är jag ense om, att barn skall höras så fort som
möjligt efter händelsen i fråga. Det kan oftast frambringa det bästa resultat.

Landsdommer N. V. Boeg, Danmark.
Hr. ordførende, højtærede forsamling. Jeg skal ikke komme med, hvad man
kunne kalde mere teoretiske bemærkninger, i anledning af det udmærkede
indlæg, vi har fået fra højesteretssagfører Buhl, men vil gerne have lov til at
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komme med enkelte rent praktiske erfaringer fra den tid, jeg havde den glæde
at være dommer herhjemme. Jeg var i mange år formand for en afdeling, som
rejste en del uden for København. De ved alle, at landsretterne her er sammen-
sat af tre juridiske dommere og i domsmandssager tillige tre lægdommere. I
nævningesager er der foruden de tre juridiske dommere det store nævningetal.
I alle de mange sager, jeg har haft med at gøre, hvor der var tale om afhøring
af børn, er afhøring altid sket af mig personlig. Nu ved De jo alle, at efter
loven skal afhøringen foretages af anklageren og af forsvareren, og at retten
så har adgang til at stille supplerende spørgsmål, og De må ikke mistænke mig
for, at jeg tillagde mig selv en myndighed, som loven ikke hjemlede. Man
kunne vel ikke godt tænke sig en dommer, der overtrådte loven, i alt fald ikke
i de skandinaviske lande! Det var selvfølgelig med både anklagemyndighedens
og forsvarets samtykke, at dette skete og var for så vidt et udtryk for en vis
tillid. Og når jeg afhørte børnene, så skete det altid sådan, at disse små væsener,
de stod ikke i det, vi kalder vidneskranken eller andet, hvor de jo i virkeligheden
følte sig mere eller mindre forladt af Gud og hvermand, men de kom op til
dommersædet og stod ved siden af mig, og jeg talte med dem om alt muligt
andet end det, som selve sagen drejede sig om, om deres skolegang, om deres
venner og alt dette, og så kom jeg lige ind på, mere tilfældigt om jeg så må
sige, selve sagen. Og jeg tror - selvfølgelig er det jo altid meget vanskeligt at
vurdere forholdene - men jeg tror, at det gennemgående lykkedes at få sand-
heden frem. Jeg plejede, når børnene, hvad de selvfølgelig altid var, var søde,
at give dem en ispind. Jeg gjorde det ikke direkte, for om sommeren ville is-
pindene være smeltet, før børnene havde fået dem, men så gav jeg dem 25 øre
eller 50 øre, hvad det nu var, på egen bekostning, må jeg så have lov at til-
føje. Det gik altid udmærket, undtagen ved én lejlighed. På alle fem nordiske
sprog er der jo noget, der hedder bolsjer, og jeg ville give sådan en lille pige
et par bolsjer. Men jeg er fra det forrige århundrede, altså det 19. og ikke 18.,
og dengang, da jeg var lille, hed det brystsukker, og så spurgte jeg denne lille
pige: »Hør, vil du ikke have et brystsukker«. Jeg har aldrig set et barn se så
rædselsslagen ud, for det var et ord, hun ikke kendte, og hun kunne jo ikke
rigtig vide, hvad der kom ud af det. Resultatet var, at hun fik hele posen.

Jeg vil gerne have lov at nævne Dem en sag, hvor antallet af vidner var
meget stort, der var nemlig 55 vidner. Af disse 55 var der 27 børn, der tid-
ligere havde været afhørt og 5 børn, som ikke tidligere havde været afhørt.
Nu var jeg jo klar over - det drej de sig om en sædelighedssag med en skole-
lærer - at der var to lejre - det var ude i provinsen - én der holdt med læreren
og de andre, som var imod ham. Og jeg var også klar over, at det var meget
svært at afhøre dette store tal af børn, og så gjorde jeg en ting, som vist ikke
i og for sig var lovmedholdigt, men da sagen ikke kom for højesteret, så gør
det såmænd ingenting, at de højesteretsdommere, som er til stede her, hører
det. Jeg gjorde det på den måde, at jeg lod retten sætte af mine to kolleger
og af de tre lægdommere, og så satte jeg mig selv ned på gulvet med de andre
tilhørere, og jeg havde ved siden af mig en kvindelig psykolog, som skulle
være behjælpelig, hvis det var vanskeligt at spørge børnene. Jeg kan huske,
at hun var meget charmerende, men hun kom i øvrigt ikke til at sige ét ord
under hele forhandlingen. Disse børn, de kom altså ind, og de så jo lidt for-
skræmt op på det her dommersæde, men så kom de altså hen til mig, og så
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tænkte de »han har jo alligevel ikke rigtig noget at gøre med det hele«, og de
følte sig mere eller mindre trygge. Og jeg tror, at det lykkedes mig. Det tog
selvfølgelig meget lang tid. En del af børnene, der var jo også deres forældre,
som blev afhørt, men adskillige af børnene, de optrådte helt alene, og resul-
tatet var i virkeligheden efter min mening overordentligt tilfredsstillende. Det,
som det drejede sig om, var, at skolelæreren skulle have befølt pigebørnene på
en imod straffeloven stridende måde, uterligt, og resultatet var, at det var
givet, at den pågældende havde følt, om jeg så må sige, på pigebørnene, men
man kunne ikke fastslå, at det var på en måde, der kunne krænke deres blu-
færdighed. Resultatet blev, at i modsætning til underretten, hvor han var
blevet dømt, blev han frifundet ved landsretten, og jeg tror — alt er jo menneske-
værk - men jeg tror, når resultatet blev, som det blev, så var det ganske
simpelt, fordi man fik indtryk af, at disse børn - selvfølgelig da de kom ind,
så talte man jo om meget andet, om deres skolegang o. s. v. - gav et så rigtigt
indtryk af forholdene, som man nu i det hele taget kan opnå. Skolelæreren
blev altså frifundet, men så sagde retten: tiltaltes behandling af de pågældende
skolepiger må efter rettens opfattelse betragtes som i enhver henseende uheldig
for en skolelærer, men vil ikke kunne betragtes som et forhold, som falder
ind under selve straffeloven. Han blev altså ved skolevæsenet, men hans stil-
ling var selvfølgelig noget vanskeliggjort, og han fik i alle tilfælde et arbejde,
hvor der ikke var noget kateder - dette med børnene skulle være sket bagved
katederet, når pigerne kom op - og katederet, jeg vil ikke sige, at katederet
blev fjernet, men han blev fjernet fra katederet.

Må jeg så endelig have lov til at sige, at med hensyn til skilsmisse- og
separationssager - det har man jo været inde på fra forskellig side - har jeg,
så vidt jeg kan huske, aldrig ladet et barn optræde i disse sager. Hvis der har
været ønske om det, så har jeg fået parterne til at frafalde dette, fordi jeg mener,
at det bør man ikke udsætte børnene for. Og så må jeg have lov at slutte med
en dreng på en 13-14 år. Det drejede sig om et slagsmål i en skolegård, som
havde medført, at en var blevet såret. Og det, som havde interesse, var at få
at vide, hvem der nu egentlig var begyndt på dette slagsmål. Han kom så
frem, og da han var stor, fik han adgang til, om man så ma sige, at være ude
på det frie gulv, dog ikke rigtigt i vidneskranken, men han var altså ude på
gulvet. Og så blev han altså spurgt om, hvem det nu egentligt var, der slog
først, og så gik drengen frem og sagde: »Hr. dommer, det ville også jeg så
gerne vide«. Jeg må have lov at sige, at drengens morfar var en meget kendt
dansk jurist.

Borgmästaren Folke Höijer, Sverige.
I likhet med correferenten har jag mycket litet att erinra mot, vad referenten
i sin tryckta skrift anfört. Det syns mig som han, på alla väsentliga punkter,
har kommit till ett resultat, som man bör kunna acceptera. Jag gör detta
konstaterande så mycket hellre, som de regler beträffande hörande av barn,
som uppställts, i allt väsentligt överensstämmer med svensk rätt. I Sverige har
vi sedan 1948 särskilda bestämmelser i förundersökningskungörelsen rörande
hörande av barn på förundersökningsstadiet. Dessa regler är inte direkt til-
lämpliga, när det gäller hörande av barn inför domstol. Men självfallet är,



Afhøring af børn I 3 I

att de i största utsträckning kan tjäna till ledning också när det gäller dom-
stolarnas hörande av barn. Det är endast på ett par punkter, som jag har en
något avvikande mening mot referenten. De anmärkningar, som jag kommer
att göra, avser grövre brottmål. Jag lämnar alltså åsido de fall då det gäller
att höra barn i civila saker eller i mindre brottmål, exempelvis trafikförseelser.

Till en början vill jag understryka, att det är av en utomordentlig stor
betydelse, att det första förhöret med barnet ordnas under så betryggande
former som möjligt. Dessvärre är det inte alltid möjligt att åstadkomma dessa
betryggande former, dels på grund av brist på kompetent folk hos polis-
myndigheterna och dels, och kanske framför allt, på grund av svårigheterna
att på ett tidigt stadium erhålla biträde av barnpsykolog. Att höra barn är
en utomordentligt vansklig sak särskilt med hänsyn till att barn är så oerhört
suggestiva. Det gäller för förhörsledaren att noga vakta sig för att ställa ledande
frågor eller förväntningsfrågor. Detta är fantastiskt svårt, inte minst då man
använder bandupptagning. Använder man bandupptagning, ligger det i
sakens natur, att man strävar efter att förhöret skall löpa utan pauser. Det
föranleder många gånger den, som leder förhöret, att ställa frågor, som inte
är avfattade på det sätt, som skulle vara önskvärt. Vi hade för inte så länge
sedan en kvinnlig förhörsledare, som hållit polisförhör med barn i en sedlig-
hetssak. När bandet spelades upp för domstolen, utbrast hon: Är det verk-
ligen jag, som har frågat på det här sättet! Enligt min uppfattning bör för-
höret helst ledas av en person, som är speciellt utbildad och van att hålla
förhör med barn. Idealet skulle vara om redan det första förhöret kunde
hållas av en särskilt utbildad förhörspsykolog, Tyvärr är det ju en önskedröm.
Någon gång kanske det kan realiseras. Någon större fara att överlåta förhöret
direkt åt psykologen, givetvis med polismyndighetens medgivande, tycker jag
inte skulle behöva föreligga, förutsatt att psykologen är insatt i det väsentliga
av saksammanhanget.

Jag skulle i detta sammanhang vilja understryka vad inledaren har fram-
hållit, nämligen att det är polisens och inte psykologens sak att driva själva
undersökningen av brottet. I Sverige har uppstått en ganska livlig diskussion
om psykologernas roll i det här sammanhanget. Jag tror det har förekommit
åtskilliga missförstånd beroende på att psykologen sökt att på annat sätt än
rent psykologisk väg utreda, om berättelsen är riktig.

I sitt tryckta anförande framhåller referenten, att det är av stor vikt, att
på så tidigt stadium som möjligt, hålla en — som vi i Sverige kallar det —
bevisupptagning, alltså ett förhör under ledning av domaren före huvud-
förhandlingen. På denna punkt ställer jag mig ganska tveksam. På det sättet
tvingas barnet att än en gång upprepa sakförhållandet med de skadeverk-
ningar dette kan medföra för barnet. Jag tycker att man bör sträa efter att
i så stor utsträkning som möjligt undvara sådan bevisupptagning. Mig veter-
ligt förekommer sådan inte i Sverige i ncgon större utsträckning. Antingen
nöjer vi oss med den bevisupptagning, som har skett under förundersökningen,
eller kallar vi in barnet till själva huvudförhandlingen. Vi har ju också i
dag från erfaret domarhåll hört, hur man i Danmark, där man är bättre
psykologer än vi i Sverige, även vid en huvudförhandling kan anordna ett
förhör så, att barnet frit berättar, hur det har tillgått vid tillfället. En be-
visupptagning före huvudförhandlingen medför nackdelar också ur andra
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synpunkter. Antigen är det just så, att den domare, som håller denna bevis-
upptagning, kommer att tjänstgöra som domare vid huvudförhandlingen eller
så att det är en annan domare, som håller bevisupptagningen. I det sista
fallet, då det alltså är en domare, som håller bevissupptagningen och en annan
domare, som tjänstgör vid huvudförhandlingen, kommer bevisupptagningen i
princip inte att skilja sig från en bandupptagning vid vilket annat förhör som
helst. Jag förutsätter då att en försvarare är tilstädes redan vid det förhör
med barnet, som hålls av polismyndigheten. Detta skulle emellertid fordra att
man kunde förordna försvarate, ehura ännu inte någon viss person är miss-
tänkt. Om det är samma domare, som tjänstgör vid bevisupptagningen som
sedan skall döma i saken, kommer man i en vanskelig situation. Domaren får
ju inte grunda domen på något annat ån det, som har förekommit vid huvud-
förhandlingen. En domare får alltså inte begagna sig av den eventuella kun-
skap, han kan ha förskaffat sig utom huvudförhandlingen. Tjänstgör samma
domare vid huvudförhandlingen som vid bevisupptagningen, kan det givetvis
inte undgås, att denne domare på grundval av vad som förekommit vid bevis-
upptagningen, bildat sig en personlig uppfatning av barnet och dess trovärdig-
het. Det är obligatoriskt att tänka sig, att domaren vid huvudförhandlingen
skall kunna koppla bort de iakttagelser, han har gjort vid bevisupptagningen.
Han kommer säkerliken att omedvetet påverkas av vad han har iakttagit. Jag
anser därför att man om møjligt bör anordna förhöret vid förundersökningen
så, att man icke behöver ånyo höra barnet vid huvudförhandlingen och att,
om det är nödvändigt att eter höra barnet, detta bör ske vid huvudförhand-
lingen och icke vid särskild bevisupptagning.

Byråsjef Elisabeth Schweigaard Selmer, Norge.
For en nordmann er det en ganske radikal, men besnærende tanke som refe-
renten her har kastet frem, at avhør av barn skal skje ved båndopptak. Enhver
som har hatt noe å gjøre med avhør av barn vil vite hvor forferdelig vanskelig
det er å transformere det som barn har sagt over i en protokoll. Uunngåelig
vil nyanser gå tapt og meningen kan bli forskjövet uten at «den som har foretatt
diktaten selvfølgelig på noen mate har tilsiktet dette. Imidlertid er det her slik
som alltid ellers at trærne vokser ikke inn i himmelen. Vi hørte jo nettopp hva
borgermester Høyer fortalte oss om ordningen i Sverige; at det har sine spe-
sielle problemer dette med båndopptak også. Mange av oss har jo også en
viss sparetendens og vil tenke på dette båndet som går og går, og kanskje da
komme til å gå for brått på istedenfor slik som dommer Bøeg fremholdt, at
man skal forsøke å snakke litt rundt omkring før man går på saken. Allikevel
vil jeg tro at det var verdt et forsøk med en ordning, en adgang til å ta i bruk
båndopptak for å oppfange visse nyanser av barnets egen talemåte.

Når det gjelder dette med bruk av sakkyndige barnepsykologer, må jeg si
at min entusiasme ikke er så stor. Ved politiavhør kan det kanskje være på sin
plass. Her vil det være av særlig stor betydning at avhøret foregår i betryggende
former. Uten å insinuere noe som helst, så kunne jeg tenke meg at politiet
lettere vil stille suggererende spørsmål, og at de kanskje i sin opptreden vil
være mer aggressive enn dommere. Dessuten vil politiet få barnet til forhør
på et meget tidlig tidspunkt, og det vil da kunne være av verdi at en bårne-
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psykolog på dette tidlige tidspunkt får oppleve barnet. Dette vil imidlertid
også kunne oppnås uten at kontakten mellom barnet og psykologen akkurat
skjer under avhøret. Når det gjelder avhør ved en dommer, nærer jeg ikke den
samme frykt som referenten for dommerens dyktighet på dette område. Jeg
tror at mange kan være meget flinke her og ha godt tak på barn. Man behøver
ikke nødvendigvis å ha en psykologisk utdannelse for det. Dertil kommer at
hvis nå denne psykologen skal være til stede -jeg ser da bort fra de praktiske
problemer med hensyn til mangelen på barnepsykologer som ikke bare i
Finland, men også sikkert i Norge ville gjøre det aldeles umulig å oppta en
bestemmelse om at en psykolog alltid skal være til stede — vil det neste være
at denne psykologen enten muntlig eller skriftlig skulle komme med en ut-
talelse om barnets troverdighet. Og så ville vi komme i en noenlunde lignende
situasjon som i denne Schnitler-saken som professor Bratholm nevnte at man
ville få en etterpåvurdering av troverdigheten av psykologens uttalelse om
barnets troverdighet. Jeg tror man her heller skulle holde seg direkte til det
som barnet har sagt, gjengitt ved dette båndopptaket. Det er også en annen
side ved spørsmålet om avhør av barn i nærvær av psykolog, nemlig dette at
det virker skremmende på barn når det er et oppbud av voksne mennesker til
stede.

Professor Bratholm rettet en bredside mot den bestemmelsen vi har i den
norske straffeprosesslov om avhør av barn som vitner i sedelighetssaker uten-
ior rettsmøtet. Jeg er ikke så helt enig i den bredsiden. Jeg tror ikke den bare
er satt der for å skåne og verne om barnet. Det er nemlig også den ting at et
barn, for å snakke sant, helst bør ha en viss tillitsfull stemning omkring seg.
Et barn som er skremt vil lettere lyve enn et barn som føler seg trygg. Refe-
renten nevner i det skriftlige referat betydningen av at man så vidt mulig ikke
trekker barnet inn i rettssalen, men heller avhører det på dommerens kontor.
I min tid som dommerfullmektig hvor jeg hadde mange avhør av barn i sede-
lighetssaker, gjorde jeg det ofte slik at jeg reiste hjem til barnet der hvor for-
holdene tillot det, og barnet ikke måtte formodes å stå under særlig press av
foreldre, og hadde avhøret hjemme i stuen. Jeg hadde gode erfaringer fra det.
Barnet var ikke da så skremt. Dessuten var heller ikke hele situasjonen så
spennende. Man skal nemlig ikke se bort fra at ikke bare frykt, men også den
omstendighet at barnet har fornemmelsen av at dette er forferdelig interessant
og dette må jeg gjøre mer ut av, kan foranledige at fantasien løper løpsk.

Direktören Fredrik Åkerman, Sverige.
Jag har fått en förfrågan om jag, såsom företrädare för föräldraföreningarna i
Sverige, hade några synpunkter att andraga i anslutning till detta förhand-
lingsämne.

Jag vill då först framhålla, att jag inte har haft något tillfälle att samråda
med barnpsykologisk expertis, som i min situation kanske hade legat nära till
hands, och likaså att mina ord står för min personliga räkning.

Det är med stor tillfredsställelse, som jag har noterat referentens vakthåll-
ning kring kraven på att så långt som möjligt avvärja de skadeverkningar, som
förhör med barn kan förutsättas ha för barnet. Jag delar helt referentens
mening att utredningen bör omänderhas av polisen, att den bör ske så snart
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som möjligt, och att det särskilt tillkallade vittnet bör besitta både praktisk
och teoretisk psykologisk sakkunskap samt att barnet inte bör utsättas för
upprepade ingående förhör.

Vad jag har att komma med, i all enkelhet och i all korthet, är ett önskemål
i anslutning till referentens uttalande angående betydelsen av ett gott för-
hörsklimat. För att skapa de bästa förutsättningarna för detta goda förhörs-
klimat är det väsentligt att på olika sätt verka för en positiv och förtroende-
full inställning från barnens sida gentemot polisen. Mycket har det väl gjorts
i det avseendet, inte minst från polisens egen sida, men jag tror det är ange-
läget att stryka under, att såväl skolan som hemmet bör bemöda sig om att
både skapa och vidmakthålla en sådan förtroendefull attityd. Vi vuxna får
inte skrämma barnen för polisen eller med polisen. Vi får inte själva visa upp
en negativ inställning till polisväsendets företrädare. I olika sammanhang då
polisorganisationen har utretts och diskuterats har det varit tal om något,
som vi i Sverige kallar kvarterspoliser, d. v. s. polismän med en speciell verk-
samhet inom och en speciell anknytning till ett litet eget distrikt i sin verk-
samhetsort. Jag tror, att en sådan institution skulle på bästa sätt skapa förut-
sättningar för ett gott förhörsklimat, den gång då barnet skall höras hos
polisen. Låt oss på alla sätt och på alla håll slå vakt om det goda förhörs-
klimatet. Det är av betydelse, inte bara för att få ett gott förhörsresultat, utan
det är även av stor betydelse för att göra barnets situation något mindre
pressande.

Hovrättsrådet Per-Erik Fürst, Sverige.
Herr ordförande, ärade åhörare. Den charmerande finländska deltagarinnan
i diskussionen började sitt anförande med att säga, att hon var uppmanad av
den finska bestyrelsen att tala. Jag vill börja med att säga, att jag ingalunda
är uppmanad av den svenska bestyrelsen att tala, utan jag talar helt och
hållet av eget initiativ och på egen risk.

Det förhåller sig så, att Sveriges Juristförbund har sammanfört vittnes-
psykologer och jurister för att diskutera vittnespsykologiska ämnen. Man har
haft en konferens på nyåret i år, och man skall ha en ny konferens den 7-9
januari 1964. Just hörande av barn hör till det som vittnespsykologerna får
syssla med och som särskilt har berörts vid konferensen 1963.

Inledaren, advokat Buhl, sade att man skulle använda sig av psykologer
för att få en förklaring om ett avhört barns trovärdighet. Han gjorde det
tillägget, att det fick gälla barnets trovärdighet i det konkreta fallet. Även
Byråsjefen Selmer från Norge talade om, att sakkunniga skulle uttala sig om
den hördes trovärdighet men utan att göra tillägget, att uttalandet skulle avse
det konkreta tillfället. Psykologerna kan och vill emellertid icke uttala sig om
den hördes, alltså i det här tillfället barnets trovärdighet. De uttalar sig inte
om någonting annat än om utsagans tillförlitlighet. De uttalar sig om dess
tillförlitlighet på grundval av den undersökning, som de gör av uppkomst-
betingelserna för utsagan.

Jag är angelägen att stryka under detta, därför att psykologerna i Sverige,
när de blir tillfrågade av domstolarna, så ofta får en begäran om, att ge en
utsaga om vittnets trovärdighet. Det, säger de, kan vi inte. Vi kan bara uttala
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oss om utsagans trovärdighet. Jag tror, att den renodlingen av begreppen är
av stor betydelse i det här sammanhanget.

Har jag förstått psykologerna riktigt, så gäller om barns speciella situation,
vad som har understrukits av många här, att barnen är särskilt känsliga för en
ny miljö. Ett barn behöver med sina sinnen komma i kontakt med en ny
miljö, så att det känner sig hemtamt. Innan så skett och innan en kontakt är
etablerad mellan förhörsledaren och barnet, går det inte att få några upp-
lysningar av värde från barnet.

Sedan är ett barn särskilt suggestivt och känsligt på det sättet, att barnet
i den vuxne förhörsledarens ansikte avläser, om vad det säger vinner gillande
motsatsen. Barnet vill normalt att det skall bli en positiv reaktion hos den
hörande och oroas om reaktionen blir den motsatta. Barnets utsaga kan i
hög grad påverkas av detta. Där har man alltså något att ta hänsyn till.
Misslyckas förhörsledaren med att få kontakt med barnet, så är vad barnet
säger inte uttryck för annat än olust och behöver inte ha något direkt samman-
hang med det som det sett eller upplevt och som det skall höras om. Detta
är, om jag har förstått psykologerna rätt några grundläggande fakta att ta
hänsyn till.

Sveriges juristförbund skall, som jag nämnde, ha en ny konferens 1964. Jag
har bett psykologerna att vid nästa konferens försöka undvika att koncentrera
sin insats till sådant som rör sedlighetsmål. Att höra små barn inför domstol
i sådana mål är någonting som man helt skall undvika. För övrigt skäms jag
som jurist över att sedlighetssaker alltjämt alls förekommer inför domstolar.
Det förefaller mig medeltidsmässigt och oförnuftigt att så sker. Sedlighets-
sakerna är medicinska angelägenheter och höra hemma hos medicinska in-
stanser, i varje fall de flesta av de sedlighetssaker som barn brukar bli in-
blandade i. Resultatet av att sådana saker som lärares sedlighetssårande upp-
trädande mot elever skall gå till domstol och bedömas efter strafflagen är ofta,
att saken inte kommer fram och blir utredd förrän på ett mycket sent stadium.
Man tystar ned vad som ryktas för att undvika den stora skandal, som ett åtal
inför domstol innebär. På det sättet utsätter man både lärare, barn och
föräldrar för onödiga påfrestningar. Det rationella vore att se till att läraren
kom under medicinsk vård snarast möjligt. Om man kunde föra över sådana
sedlighetssaker till det medicinska området så skulle problemet om hörandet
av barn kunna i hög grad inskränkas, till fromma både för barnen och rätt-
visan.

Kst. professor Erik Christensen, Danmark.
Herr ordfører, mine damer og herrer. Når jeg tager ordet for en kort bemærkning
så skyldes det en bemærkning i indlederen højesteretssagfører Jon Palle Buhls
indlæg vedrørende den konkrete sag, der har foranlediget den danske styrelse
til at tage spørgsmålet om afhøring af børn op til behandling på juristmødet.

Højesteretssagfører Buhl sagde i den forbindelse, at børn under ingen om-
stændigheder burde afhøres i sager, hvor der er rejst sigtelse imod deres for-
ældre. Vi kan alle være enige om, at afhøring af børn i disse tragedier i videst
muligt omfang bør undgås, men jeg mener ikke, at man kan fastholde det
som et princip. Man kan helt klart ikke gøre det, når forældre direkte sigtes



for forbrydelser imod deres børn, men heller ikke i øvrigt mener jeg, at prin-
cippet kan fastholdes i alvorligere sager.

Jeg skal ikke komme nærmere ind på den konkrete sag, men blot uden at
gå i detaljer nævne, at det drejede sig om et rovmord, der en eftermiddag for
et par år siden blev forøvet i en dansk provinsby, - et drab der stadig er
uopklaret. Mistanken blev af forskellige grunde rettet imod en person, som
dagen efter drabet blev afhørt uden at der formuleredes nogen sigtelse. Han
gav her en forklaring, hvorefter han på gerningstiden sammen med sine tre
drenge havde befundet sig i en park i den modsatte ende af byen. Efterforsk-
ningen koncentreredes i den følgende tid om andre spor, men efter 6—7 ugers
forløb tilgik der fra den afhørtes svigermoder politiet underretning om, at
børnene til hende havde forklaret, at de den pågældende dag sammen med
deres far havde været i nærheden af gerningsstedet, men at deres far havde
opfordret dem til at afgive en med hans egen stemmende forklaring.

Jeg tror, at enhver må sige, at man i denne situation, så tragisk den i øvrigt
er, ikke kan undgå at foretage en afhøring af børnene, og at denne afhøring
i virkeligheden også er i den med urette mistænkte persons interesse.

Jeg havde direkte forbindelse med efterforskningen af den pågældende sag
og kan sige, at vi i politiet følte et meget stærkt behov for hjælp til vurderingen
af disse børns udsagn. Man stod imidlertid i den situation, at vi simpelthen
ikke havde nogen mulighed for her i landet at få den meget kvalificerede
hjælp, som sagen i og for sig betingede.

Jeg skal ikke tage yderligere tid, men blot fremkomme med en enkelt be-
mærkning i relation til det, der netop anførtes om udsagns-psykologi. For
juristerne er det et alvorligt problem, at udsagns-psykologerne under deres
analyse af de enkelte udsagns kvalitet, så vidt jeg har forstået det, mener sig
berettiget til at anvende metoder, vi som jurister må tage afstand fra. Ikke
fordi vi frakender metoderne effektivitet, men simpelthen fordi de er i strid
med en grundfæstet opfattelse af hvad hensynet til respekt for mennesket inde-
bærer. I det omfang den vidnepsykologiske ekspertice nødvendiggør anven-
delse af sådanne metoder, opstår der et svært løseligt problem for de fortsatte
overvejelser.

Høyesterettsadvokat Andreas Am zen, Norge.
Ja klokken er jo så meget at man kanskje av hensyn til sine kolleger burde
ha frafalt ordet, men jeg skal i alle falle fat meg i korthet. Jeg ønsker å si litt
om hvordan man best skal vareta barnets interesse ved avhør. Jeg er ikke så
bekymret for dette at atmosfæren ved slike avhør skal være så uhyggelig at
det setter varige spor i barnets sinn. Våre politimenn og dommere er ikke
slike mørkemenn.

Men man har jo den regel, som jeg tror er alminnelig anerkjent, at man
ikke skal være forpliktet til å uttale seg i saker hvor ens forklaring kan redu-
sere ens eller de nærmeste pårørendes gode omdømme, eller utsette dem for
straff. Og her oppstår utvivlsomt problemer når det gjelder avhør av barn.
Denne regel forutsetter at vedkommende som blir avhørt selv er i stand til
å vurdere hvilken betydning hans forklaring har, og også om det er opportunt
i de enkelte tilfelle å avgi forklaring, med risiko for at en selv eller ens på-
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rørende kan utsettes for straf. Hvis den mindreårige er mistenkt eller siktet,
og foreldrene står helt utenfor saken, så vil vel foreldrene kunne gi ham eller
henne det beste råd, når det gjelder å avgi forklaring. Men det kan jo tenkes
tilfelle, der det er konflikt mellom barnets interesser og en eller begge av forel-
drenes interesser, slik at foreldrene ikke er kompetente til og objektive til å
veilede barnet. Og det kan også tenkes at der er konflikt mellom foreldrene,
og at den ene vil motsette seg at barnet avgir forklaring, mens den annen
anbefaler det å forklare seg. I slike tilfelle kunne man kanskje si at der
absolutt må settes forbut mot at et barn avgir forklaring, når foreldrene
eller barnet selv eller barnets nærmeste pårørende kan utsettes for straff hvis
barnet forklarer seg. Jeg tror imidlertid det ville være alt for vid trekkende."
Jeg tror at i slike tilfelle, hvor foreldrene ikke er i stand til å vareta barnets
tarv, så bør man på et tidlig tidspunkt av saken oppnevne en representant
- en setteverge - for barnet, som kan veilede barnet i spørsmål av den art. Så
jeg vil bare nevne litt om spørsmålet om forsvarer i slike saker. Forholdet er
jo at i Norge kan utenrettslige forklaringer, forklaringer som barn har avgitt
for dommeren i enerom, benyttes under hovedforhandlingen i en viss utstrek-
ning i sedelighetssaker. Jeg er enig med psykologiske sakkyndige i at det kan
være aktuelt å trekke dem inn i saker hvor børn er implicert slik at de kan bistå
med å vurdere troverdigheten av barnets utsagn; men jeg tror det må legges
betydelig vekt på at forsvarer oppnevnes på et så tidlig tidspunkt som mulig,
enten det nå er barnet som er siktet eller det er en utenforstående. For det er
jo tross alt forsvarer og påtalemyndighet som vil ha beste forutsetninger for
å kunne vurdere de svake og de sterke ledd i beviskjeden, og som vet hvor
spørsmålene skal settes inn. Jeg tror at forsvareren bør komme inn i bildet
for at et avhør, som senere skal benyttes under hovedforhandlingen, skal bli så
riktig som mulig og at et avhør foretatt av en dommer i enerum ikke bør til-
lätes benyttet som bevis.

Til slutt vil jeg bare gi en kompliment til landsdommer Boeg for den meget
delikate mate han har ledet disse saker på. Jeg tror vi kan fastslå at hvis alle
våre polititjenestemenn og våre dommere utvis te samme takt, så ville dette
problemet vi her har for oss være av åtskillig mindre dimensjoner enn det er.

Stadsfiskalen Klas Lithner, Sverige.
Herr ordförande, mina damer och herrar. På grund av tidsnöden skall jag
inskränka mig till två problem.

Det första berördes i korthet av professor Christensen. Det är ju så, att i
den svenska förundersökskungörelsen finns det en bestämmelse, § 19, som
säger: Är utsaga av barn av avgörande betydelse för utredningen, bör, om det
finnes vara av vikt med hänsyn till barnets ålder och utveckling samt brottets
beskaffenhet, någon som äger särskild kunskap i barn- eller förhörspsykologi
biträda vid förhöret eller yttra sig angående värdet av barnets utsaga.

Där kan det hända, att om man till biträde vid förhör med barn eller för att
hålla förhöret anlitar en sakkunnig psykolog, så kan de vetenskapliga krav,
som han ställer på sin verksamhet med utgångspunkt från de lagar som gälla
hans vetenskap, kollidera med rättssäkerhetsgarantierna i rättegångsbalken.
Närmare bestämt i den svenska rättegångsbalkan 23: 12, där den säger: Under



förhör må ej i syfte att framkalla bekännelse eller uttalande i viss riktning,
användas medvetet oriktiga uppgifter, löften eller förespeglingar om särskilda
förmåner, tvång, uttröttning eller andra otillbörliga åtgärder. Det finns ett
mycket vackert svenskt exempel på denna konfliktsituation. 1949 var en 15-
årig flicka misstänkt för ett mord på en grannfamiljs tre-årige son. Flickans
n-åriga syster var misstänkt som medhjälpare till mordet. Undersöknings-
ledaren tillkallade en psykolog av facket för att biträda vid förundersökningen
och han höll bland annat förhör med de båda misstänkta, flickorna. Enligt ett
referat i bokform skulle han höra den 11-åriga flickan och använde då något
som kallades en improviserad psykologisk leksak. Den bestod av en träplatta
med en sladd till en lampa. Så sade han till flickan: Du skall hålla ena handen
på plattan medan vi pratar. Det är ingenting farligt, men om du känner på
dig, att du narras, så händer det något med lampan. Sedan visade det sig vid
förhöret, att varje gång, som han kom fram till den kritiska punkten, och
flickan påstod, att hon inte visste något mer, så tittade hon på lampan, när
hon lämnade detta nekande svar. Det förefaller mig som en vilseledande
uppgift, och detta var otvivelaktigt ett förhör under förundersökningen, hållet
av en person, som undersökningsledaren anlitat för att oiträda vid förhöret.

De bandinspelade förhören i målet innehålla för övrigt vackra exempel på
ledande frågor, ofullständiga valfrågor och en lång rad frågor av vilket givetvis
endast den sista besvaras. Referatet finns återgivet i bokform, Carl-Olof
Berhardsson, Brottets Krönika del 3. Hade en polisman hållit ett sådant
förhör med sådana brister, och en psykolog fått yttra sig över det efteråt, så
hade han säkerligen haft grava anmärkningar att göra emot det.

Den andra frågan sammanhänger med, hur man skall kunna förebringa
bevisningen vid huvudförhandlingen från ett förhör, som har hållits vid för-
undersökningen. Det är ju allt vanligare i Sverige under de sista åren, att
förhöret har spelats in på band, och att det spelas upp i rätten. Men trots
allt, så ger en uppspelning av ett bandat förhör bara domstolen möjlighet att
bedöma utsagan och införliva den med sin tankeverksamhet med hjälp av
hörselsinnet. Domstolen går alltså miste om vad det hade varit tillgång till vid ett
vanligt förhör, nämligen att höra och se målsägaren och vi :tnet, och på det viset
få möjlighet att med domstolens logiska och bedömande verksamhet införliva
alla de ogripbara psykologiska realiteter, som inte återges i ord, men i alla
fall finns där. Professor Trankell, som de senaste åren ägnat sig mycket åt
vittnespsykologi och tillförlitlighetsundersökningar, har ett berömt exempel,
som heter fallet Lars. Det har återgetts som föredrag och finns refererat i
Svensk Juristtidning. Det finns också i bokform. Där var han förordnad som
sakkunnig för att höra en pojke, som var målsägare i ett otuktsfall. När han
under sin sakkunnigutredning kom till en mycket viktig fråga, så besvarade
pojken denna med att gå fram och slå professorn på hakan. Det var inget
verbalt svar, utan ett svar som lämnades i annan form, men som var mycket
belysande, mycket starkt uttalat. Därför har jag på egen hand kommit fram
till samma åsikt som professor Bratholm, nämligen om det gäller mycket
viktiga förhör med ett barn som målsägande, skulle man kunna tänka sig, att
försöka filma dessa. Det kan låta radikalt, men när bandinspelningarna bör-
jade, så ansågs måhända även de radikala. Något lagligt hinder är det svårt
att finna. En film är inte annat än en rad av fotografier, och det finns ju laglig
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möjlighet, med stöd av en kungörelse, att om särskilda skäl föranleder taga
fingeravtryck och fotografi även av den, som icke är misstänkt för brott.
Fotografier åberopas i stor utsträckning som bevisning i många sammanhang,
inte bara för att visa hur en brottsplats ser ut, utan också för att visa t. ex. hur
en målsägande ser ut, när det gäller frågan om otukt med en flicka under
femton år. Även foton av rekonstruktioner och konfrontationer åberopas ju
som bevisning. När det gäller de tekniska möjligheterna, finns det numera ett
överflöd på smalfilmsamatörer. Upptagning av film i sådana former, att det
inte skall störa den, som blir föremål för filmningen eller att de eventuellt
inte känner till det, förekommer också i ganska stor utsträckning. Därför borde
det vara möjligt, i varje fall vid större poliskårer, att åstadkomma detta med
hjälp av någon, som tidigare behärskar området eller kan lära sig att behärska
det. Kan sedan uppspelningen av filmen synkroniseras med uppspelningen av
själva förhöret, så ger det domstolen betydligt bättre möjligheter att få till
stånd en bättre bedömning. Visserligen skulle genomförandet av ett dylikt
förslag medföra vissa ytterligare kostnader, men å andra sidan lever vi ju i
ett slags juridiskt överflödssamhälle, där det redan förekommer en stor mängd
institut och åtgärder, som inte är absolut nödvändiga, men som mera är ut-
tryck för en allmän strävan emot perfektionism. Följaktligen skulle det väl inte
medföra allt för stora betänkligheter att försöka anlita ytterligare en åtgärd,
som inte är absolut nödvändig, men som kanhända kan vara ett steg på
vägen mot den rättssäkerhet, som alla eftersträvar.

Stadsfiskalen Lennart Eliasson, Sverige.
I huvudanförandet framhölls vikten av att förhör med barn tages upp på
band. Så sker väl också regelmässigt, i varje fall i Sverige. Vad det däremot
syndas mycket emot, är den rekommendation, som också angavs, att själva
inledningen till förhöret även bör bandas. Här är det ju ofta så, inte bara vid
förhör med barn, utan vid polisförhör överhuvudtaget, att man håller ett
inledande samtal, för att få så god kontakt med den hörde som möjligt. Man
tycker ofta det är onödigt, att det där spelas in på band. Vid ett sådant samtal
kan emellertid förekomma mycket av vikt. Det kan t. ex. vara ytterligt an-
geläget att få veta om det är polisen, som börjar tala om en »ful gubbe«, eller
det är barnet, som gör det. Det återspeglar sig kanske inte sedan i det fortsatta
förhöret. Vid förhör med vuxna inför domstol gör den hörde ibland invänd-
ning om att han under polisförhör yttrat sig på ett visst ifrågasatt sätt, men
att detta skett, »medan apparaten varit frånkopplad«. Det bör därför, även
ur denna synpunkt, vara viktigt att »intervaller« icke bör ske i bandupp-
tagningen i synnerhet icke vid förhör med barn, som kanske sedan icke höres
vid rätten eller i vart fall icke rimligen kan tänkas göra en liknande aldrig
så befogad invändning.

Sedan skulle jag vilja tro det, att man tillmäter åldersgränsen alltför stor
vikt, när det gäller bedömandet av trovärdigheten. Jag tror inte alls, att det
var så säkert, att professor Bratholms släkting skulle vara ett så farligt vittne
i den där »tjuvjaktshistorien«. Om det nu inte fanns något villebråd - pil
finns visst uppräknad i jaktlagen som olaga jaktredskap - så skulle säkert
professor Bratholms släkting lika väl kunnat ha sagt, om han blev ordentligt
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hörd i den där saken - om det nu verkligen inte var en tjuvjakt - att det där
bara var »på låtsas«. Vidare undrar jag om man inte tillmäter ålders-
gränsen alltför stor betydelse, när det gäller frågan om vederbörande skall
höras eller inte höras vid domstol. Jag tror, att de vuxna är alltför rädda för
barnen, ibland är mer rädda för barnen än barnen är för de vuxna, när det
gäller förhör vid domstol. Jag anser, att om man får ext tillfredsställande
utlåtande från experthåll om att förhör kan ske utan men för barnet, att man
i större utsträckning bör höra barn vid domstol, åtminstone i allvarligare
saker.

Referenten, højesteretssagfører Jon Palle Buhl, Danmark.
Jeg skal fatte mig i korthed, men må dog til nogle af diskussionsindlæggene
fremkomme med enkelte bemærkninger:

Jeg kan afgjort ikke tilslutte mig korreferentens tanke, hvorefter man over
for børn, der selv er mistænkte - for at få sagen oplyst - skulle have adgang
til at benytte en friere afhøringsform eller i øvrigt en fremgangsmåde, som
set i forhold til voksne mistænkte ville blive bedømt som vadende mindre fair.
Dels er barnet mere værgeløst end en voksen, der afhøres, dels vil den psyko-
logiske og psykiatriske behandling, som man henviser til, at barnet vil blive
underkastet i stedet for straf, af det uskyldige barn blive følt som helt urimelig
og derfor næppe heller blive succesrig.

Jeg er enig med advokaten Helvi Sipilä i, at der er praktiske vanskeligheder
forbundet med at etablere afhøring på den foreslåede måde i alle dele af
landet. Dette bør dog ikke hindre en målsætning, hvis man enes om, at de;
er klogt og rigtigt at benytte båndoptagere. Over for advokat Sipilä's oplysning
om, at det ikke er usædvanligt, at børn over 15 år afgiver forklaring i ægte-
skabssager, må jeg fastholde mine betragtninger med hensyn til, at det er
uheldigt og bør undgås at afhøre børn i sådanne sager. Man risikerer, at for-
ældrene kæmper for at vinde barnets forklaring for sig. Dette er i sig selv
uheldigt og det kan senere give anledning til betydelige samvittighedskvaler
hos barnet.

Til landsdommer Boeg skal jeg indskrænke mig til at gentage, at mange
dommere er dygtige til afhøringer. Andre er imidlertid mindre dygtige, og
under alle omstændigheder bør det undgås, at dommerne engagerer sig for
stærkt i afhøringerne.

Når borgmester Folke Højer giver udtryk for den afstandtagen, man kan
føle for sin egen afhøringsform, når den gengives på bånd, er dette en be-
kræftelse på båndoptagelsens betydning. Jeg må i øvrigt fastholde, at den
indenretlige afhøring kan have betydning, uanset om politiafhøringen har
været indgående. Dette allerede fordi der er en forsvarer med en ganske konkret
opgave til stede, men også fordi denne afhøring bedre end en politiafhøring
kan erstatte senere forklaring for retten. Jeg har personlige erfaringer for, at
sigtelser rejst på basis af politiafhøringer er faldet bort efter afholdt inden-
retligt forhør. Over for den betragtning, at den dommer, der har haft den
indenretlige afhøring, senere under sagen vil være påvirket af, hvad han her
har erfaret, må jeg anføre, at dette gælder i alle sager, der begynder med
efterforskningsforhør. Det er uundgåeligt, at en dommer, der eventuelt har



Afhøring af børn 141

afsagt fængslingskendelse og haft flere efterforskningsforhør, danner sig et ind-
tryk af tiltalte, og at han, når sagen pådømmes i nærværelse af domsmænd,
ikke kan frigøre sig helt herfor. Det er imidlertid ikke noget, der specielt gælder
i sager, hvor børn skal afhøres.

Over for byråsjef Elisabeth Selmer må jeg fastholde, at jeg lægger megen
vægt på, at båndoptagelsen benyttes, også medens man »varmer barnet op«.
Det er sikkert i mange tilfælde formålstjenligt at afhøre børn i hjemmet, hvis
der dér er en rolig atmosfære, men man må være vågen over for, at barnet,
når det afgiver forklaring i hjemmet, ofte i høj grad vil være under forældrenes
påvirkning, således at allerede stedet kan binde barnet fast til den forklaring,
det har givet forældrene, og som barnet muligt lettere kan fravige under
andre ydre forhold.

Hovrättsrådet Per-Erik Fürst har ret i, at jeg med udtrykket »den konkrete
troværdighed« mener den tillid, man kan nære til den afgivne forklaring.

Over for professor Erik Christensen, der omtalte og nærmere refererede den
konkrete sag, jeg har berørt såvel i mit trykte indlæg som i mine indledende
bemærkninger i dag, skal jeg fastholde, at man i videst muligt omfang bør
undgå at afhøre børn om deres forældres færden og forhold. Jeg mener med
hensyn til den konkrete sag fortsat, at det var uheldigt at foretage den nævnte
afhøring 6 uger efter, at begivenhederne havde fundet sted, og at det fore-
kommer uforståeligt, at man under de givne forhold anså det for umuligt at
få kvalificeret psykologisk assistance ved afhøringen. Jeg er enig med pro-
fessor Erik Christensen og andre i, at man må være på vagt over for forskellig-
heder mellem psykologens afhøringsmetoder og den afhøringsform, vi aner-
kender i retslivet. Dette er hovedårsagen til, at man, som jeg gentagne gange
har fremhævet, ikke bør overlade afhøringen til psykologen. Afhøringen bør
foretages af juristen, respektive den praktiske politimand, der i hvert fald
har den hensigt at undgå enhver form for ledende spørgsmål. Psykologens
hovedopgave må være at afgive erklæring om den troværdighed, man kan til-
lægge den konkrete afhøring.

Jeg takker deltagerne i diskussionen og forsamlingen for udvist interesse.
Da ikke andre begærede ordet, sluttede ordstyreren mødet.


