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Spørgsmål nr. 1632 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, om en bistandsværge f.eks. må rejse en 

prøvelsessag, selvom bistandsværgen ikke har den dømtes tilla-

delse eller accept, fordi den dømte gerne vil blive i dommen, så 

vedkommende kan få sin medicin betalt af det offentlige, og/el-

ler bibeholde sin bostedsplads? Spørgeren er bekendt med, at 

bosteder truer med, at den dømte ikke længere kan opholde sig 

på bostedet, således at vedkommende skal flytte ud i en almen 

bolig, hvorefter den dømte accepterer at blive i dommen for at 

kunne blive på bostedet, selvom det ikke er nødvendigt.”

Svar:

Det følger af straffelovens § 71, stk. 2, 2. pkt., at en bistandsværge skal holde 

sig underrettet om den dømtes tilstand og drage omsorg for, at opholdet og 

andre foranstaltninger ikke udstrækkes længere end nødvendigt.

Det fremgår videre af straffelovens § 72, stk. 2, at bistandsværgen m.fl. kan 

anmode om ændring eller ophævelse af en foranstaltning efter §§ 68, 69 

eller 70. Anmodningen fremsættes over for anklagemyndigheden, der sna-

rest muligt indbringer spørgsmålet for retten. Straffelovens § 72, stk. 2, ses 

i den forbindelse ikke at forudsætte et samtykke fra den dømte, forinden 

bistandsværgen m.fl. fremsætter en sådan anmodning.

En bistandsværge skal dog så vidt muligt handle i samråd med den sigtede, 

tiltalte eller dømte, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 947 af 24. september 2009 

om bistandsværger.
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