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A (adv. Eva Kristoffersen, Esbjerg, e.o.).
mod
Den Sociale Ankestyrelse (km.adv. v/ adv. Birthe Eskildsen).
Forvaltningsret 1.5 Forvaltningsret 2513.3 International ret 6.4

Domstolsprøvelse af ændring af anbringelsessted for
tvangsfjernet barn.
I overensstemmelse med afgørelser af tilsvarende spørgsmål fra Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol må bistandslovens afsnit
VIII forstås således, at afsnittet omfatter spørgsmål om ændring af
anbringelsessted også for børn, der tvangsmæssigt er anbragt uden
for hjemmet.

Vestre Landsrets i U.1988.404 gengivne dom stadfæstedes ved sålydende
Højesterets dom.
Den indankede dom er afsagt af Vestre Landsret.
I pådømmelsen har deltaget syv dommere: P. Christensen, Bangert,
Munch, Kiil, Kardel, Hermann og Marie-Louise Andreasen.
Appellanten har principalt påstået Den Sociale Ankestyrelses afgørelse af 25. august 1987 vedrørende anbringelse af S uden for hjemmet
ophævet og S hjemgivet. Subsidiært har hun påstået den i
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henhold til Den Sociale Ankestyrelses afgørelse af 25. august 1987
skete anbringelse af S i den nuværende familiepleje ophævet og S
genanbragt under Døgninstitutionen Bakkehuset i Esbjerg, indtil beslutning om anden anbringelse måtte være truffet.
Indstævnte har påstået stadfæstelse.
Til brug for Højesteret er der afgivet nye forklaringer og tilvejebragt
yderligere oplysninger.
Det sociale udvalg i Esbjerg kommune har den 21. juli 1988 og på
ny den 20. juni 1989 besluttet at opretholde foranstaltningerne i henhold
til bistandslovens § 123, stk. 2, jf. stk. 1, over for blandt andre S. Afgørelserne er tiltrådt af indstævnte henholdsvis den 4. oktober 1988 og
8. august 1989 og indbragt for Vestre Landsret.
Bestemmelserne i bistandslovens afsnit VIII må i overensstemmelse
med de afgørelser, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
har truffet vedrørende tilsvarende spørgsmål, forstås således, at afsnittet
omfatter spørgsmålet om ændring af anbringelsesstedet også for børn,
der tvangsmæssigt er anbragt uden for hjemmet. Med denne bemærkning stadfæster Højesteret dommen af de grunde, der er anført af
landsretten.
Thi kendes for ret:
Landsrettens dom bør ved magt at stande.
Ingen af parterne betaler sagsomkostninger for Højesteret til den
anden part eller til statskassen.
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