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Spørgsmål nr. 1635 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, om bistandsværgen har adgang til sa-

gens akter forud for retssager, herunder hvordan bistandsværgen 

skal bistå den dømte, og hvilke opgaver bistandsværgen har un-

der sagens behandling ved domstolene?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Bistandsværgens opgaver er nærmere beskrevet i bistandsvær-

gebekendtgørelsen. Det følger af bistandsværgebekendtgørel-

sens § 8, at en bistandsværge, som beskikkes under straffesa-

gens behandling, i første række har til opgave sammen med den 

beskikkede forsvarer at bistå den sigtede eller tiltalte under sa-

gens behandling, jf. straffelovens § 71, stk. 1.

Det bemærkes i den forbindelse, at den sigtedes eller tiltaltes 

interesser under straffesagens behandling i almindelighed vare-

tages af forsvareren. Der kan dog være brug for en bistands-

værge under straffesagens behandling, f.eks. hvis den sigtede el-

ler tiltalte er varetægtsfængslet i en psykiatrisk afdeling eller lig-

nende. Bistandsværgen vil i sådanne tilfælde have til opgave at 

besøge den sigtede eller tiltalte og til stadighed holde sig i for-

bindelse med denne, jf. bistandsværgebekendtgørelsens § 9, stk. 

1. Bistandsværgen skal herudover bl.a. rådgive og vejlede den 

sigtede eller tiltalte om klageadgang, bistå den pågældende med 

at udforme eventuelle klageskrivelser samt yde bistand ved be-

handlingen af disse sager, jf. bistandsværgebekendtgørelsens § 

8, stk. 2.

Det er således ikke en forudsætning, at bistandsværger besidder 

juridiske kvalifikationer for at kunne besidde hvervet, og bi-

standsværgen behøver som udgangspunkt ikke adgang til alle 

akterne i en retssag for at kunne løse sine opgaver under sagens 

behandling. 

Efter bistandsværgebekendtgørelsens § 10 skal politiet holde bi-

standsværgen underrettet om, hvornår der afholdes retsmøder 

vedrørende den sigtede, tiltalte eller dømte, herunder retsmøder 

med henblik på beskikkelse af en ny bistandsværge.

Udskrifter af domme og kendelser angående den sigtede, tiltalte 

eller dømte skal efter anmodning herom udleveres til bistands-

værgen, medmindre efterforskningsmæssige hensyn undtagel-

sesvis taler herimod. Indhentede oplysninger om den sigtedes, 

tiltaltes eller dømtes personlige forhold og mentale tilstand skal 
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endvidere efter anmodning herom udleveres til bistandsværgen, 

hvis den sigtede, tiltalte eller dømte meddeler samtykke hertil.

Det følger endvidere af bistandsværgebekendtgørelsens § 9, stk. 

2, at bistandsværgen har ret til fri og uhindret personlig, skriftlig 

og telefonisk forbindelse med den sigtede, tiltalte eller dømte. 

Det gælder dog ikke, hvis den sigtede er varetægtsfængslet efter 

retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3 – dvs. der er bestemte grunde 

til at antage, at den sigtede vil vanskeliggøre forfølgning af sa-

gen – og væsentlige hensyn til efterforskningen nødvendiggør, 

at bistandsværgen er undergivet brev- og besøgskontrol.”
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