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Lennart Lynge Andersen: Fuldmagt og fremtidsfuldmagt - Nye synsvinkler. 1. udgave. Djøf Forlag, 2021. 266 sider,
indbundet. Pris: 300 kr. E-bog pris: 270 kr.
Forfatteren til denne »lille bog« (forfatterens egne ord) er velbevandret i emnerne fuldmagt og fremtidsfuldmagt.
Foruden flere artikler herom har han tidligere bl.a. skrevet kapitlerne om fuldmagt i Lennart Lynge Andersen og Palle
Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd (senest 7. udgave 2017), ligesom han sammen med Svend Danielsen har
udgivet en lovkommentar til Lov om fremtidsfuldmagter (2018).
Som det anføres i undertitlen, har hensigten været at give nye synsvinkler på de nævnte emner, hvor navnlig
fremtidsfuldmagten dissekeres. Fremtidsfuldmagtsloven er ifølge forfatteren »en ejendommelig lov«, som »blander
en række ting sammen« (s. 254), ligesom »nogle af de valgte løsninger i loven forekommer diskutable« (s. 14).
Forfatterens ærinde er på denne baggrund at sætte fokus på lovens særegenheder forud for en snarlig
lovevaluering.
Forfatteren påpeger, at en fremtidsfuldmagt vedrørende økonomiske forhold (lovens § 9) må karakteriseres som en
fuldmagtstype sui generis, hvorimod en fremtidsfuldmagt vedrørende personlige forhold (lovens § 10) slet ikke kan
kategoriseres som en fuldmagt, da den mangler fuldmagtens karakteristika. I stedet foreslås betegnelsen
»omsorgsaftale«.
Forfatteren sætter endvidere spørgsmålstegn ved § 9-fremtidsfuldmagtens anvendelighed (og
tilsynsbestemmelsernes hensigtsmæssighed) i erhvervsmæssige forhold. Trods fremtidsfuldmagtslovens
civilretlige udgangspunkt – jf. markedsføringen af loven som et privatretligt alternativ til værgemålet samt § 9's
parallelitet/henvisninger til aftalelovens fuldmagtsregler – tager offentligretlige tilsynsregler i visse henseender
over på en måde, som kan synes ikke at være skræddersyet til de behov, der knytter sig til udøvelse af erhverv.
Dette tilsyn afviger tillige markant fra det økonomiske tilsyn af forvaltningsretlig karakter, der føres med værgers
dispositioner.
I bogen opregnes flere mulige alternativer til fremtidsfuldmagten (ud over værgemålet). Der plæderes for, at
retsstillingen vedrørende vedvarende fuldmagter og generalfuldmagter samt sådanne fuldmagtstypers relation til
fremtidsfuldmagten bør undersøges nærmere. Det er forfatterens vurdering, at en vedvarende fuldmagt skal
opfylde kravene i fremtidsfuldmagtsloven.

Det fremhæves, at fremtidsfuldmagtsloven er en kompliceret og »tung« lov (tungere end aftalelovens
fuldmagtsbestemmelser), bl.a. henset til de offentligretlige registrerings- og tilsynselementer, de forskelligartede
fuldmagtstyper, den dybere regulering af det indre forhold mellem parterne samt relationerne til andre rent
privatretlige fuldmagtsordninger, som kan noget af det samme.
Aftalelovens § 22 handler om en situation, der i nogen grad er beslægtet med fremtidsfuldmagten, nemlig hvor en
fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at varetage sine egne anliggender (og kommer under værgemål med
fratagelse af retlig handleevne), og efter forfatterens opfattelse bør det derfor også (gen)overvejes, hvordan
fremtidsfuldmagten og aftalelovens § 22 tilpasses hinanden.
Man er sjældent i tvivl om forfatternes holdning til de forskellige problemstillinger, som behandles i bogen. Der
analyseres og argumenteres, og forfatteren formår at sætte fingeren på flere ømme punkter. Undertiden krydres
teksten med friske, udfordrende eller ligefrem provokerende spørgsmål af typen »Drejer det sig om penge eller
principper?« (s. 128) og »Hvad er det, man er bange for?« (s. 255). Men at forfatteren mener det seriøst, skal man
ikke være i tvivl om.
Flere af de »nye synsvinkler« på fremtidsfuldmagtslovens fuldmagtsbegreb (og konsekvenserne heraf), som
præsenteres i bogen – og samles op i nogle »legislative bemærkninger« i bogens afsluttende kapitel – hviler på
juridiske analyser og synspunkter, som fortjener opmærksomhed og bør indgå i vurderingen af loven.
Bogen giver således god inspiration til den lovevaluering, som er varslet i 2022, men som efter forfatterens
opfattelse bør begynde allerede nu. I realiteten har han med sine synspunkter i denne bog selv givet bolden op.

