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Lovforslag om fremtidsfuldmagter
-privat sidestykke til værgemål
Der er af Justitsministeren fremsat lovforslag, LF 93
2014/2015, om fuldmagter, der skal træde i kraft på et senere
tidspunkt, hvis fuldmagtsgiveren som følge af sygdom eller
mental svækkelse ikke evner at varetage egne forhold, og er et
alternativ til et egentligt værgemål med mulighed for at pege
på, hvem der skal have fuldmagten.
Området er i dag ikke særskilt lovreguleret.
Fuldmagtens oprettelse
En fremtidsfuldmagt skal i henhold til lovforslaget oprettes af
en myndig person, og den skal være skriftlig og registreres i et
nyt fremtidsfuldmagtsregister.
Under lovforslagets 2. behandling i Folketinget blev
lovforslaget sendt tilbage til udvalgsbehandling, fordi der ikke i
lovforslaget var indarbejdet betingelser for oprettelsen i øvrigt,
herunder at fuldmagtsgiverens underskrift sker i overværelse af
notar eller vidner, der sikrer at fuldmagtsgiver er i stand til at
oprette fremtidsfuldmagten.
Fuldmagtens ikrafttrædelse
En anmodning om at fuldmagten skal træde i kraft, fremsættes
til Statsforvaltningen af fuldmagtsgiveren eller af
fremtidsfuldmægtigen. Hvis det er fuldmægtigen, der indgiver
anmodningen, skal det være drøftet med fuldmagtsgiver, der
skal give samtykke til at fuldmagten træder i kraft. Endvidere
skal fuldmægtigen orientere de nærmeste pårørende.
Anmodningen skal endvidere som udgangspunkt være bilagt en
lægeerklæring om fuldmagtsgiverens tilstand. Herefter træffer
Statsforvaltningen afgørelse om at sætte fremtidsfuldmagten i
kraft.
Afgørelsen om ikrafttrædelse tinglyses i Personbogen, således
at fuldmægtigen bliver legitimeret til at handle på
fuldmagtgiverens vegne.
Endvidere indeholder lovforslaget regler for retsvirkningerne af
en fremtidsfuldmagt, og hvilke pligter en fremtidsfuldmægtig
har.
Tilsyn
Statsforvaltningen har i henhold til lovforslaget, når
fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, tilsyn med fuldmægtigen.
Det er kun et tilsyn, der indebærer, at Statsforvaltningen skal
foretage
undersøgelse
eller
gribe
ind,
såfremt
Statsforvaltningen gennem henvendelse eller på anden måde

bliver opmærksom på forhold,
fuldmagtsgiverens interesser.
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Der er også mulighed for i fremtidsfuldmagten at bestemme, at
der skal være et privat tilsyn, eksempelvis at en advokat fører
tilsyn med fuldmægtigen.
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Internationale anbefalinger
Lovforslaget om fremtidsfuldmagtsordning henviser til
anbefalinger fra Europarådet fra 1999, hvor det blev anbefalet
at overveje behovet for en nærmere lovregulering af ordninger,
hvorefter en person der på tidspunktet for oprettelsen af
fuldmagten, var fornuftsmæssig i stand til det og overveje hvad
der skal til, for at en sådan fuldmagt kunne træde i kraft, og
beskytte sårbare personer med mindre formelle ordninger end
f.eks. et værgemål.
Senest i 2009 har Europarådet gentaget anbefalingen, og det
bliver nu inden længe gældende ret i Danmark.
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