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Løgtingið 

Løgtingsmál nr. 52/2013: Uppskot til ríkislógartilmæli um broyting í rættargangslógini 
fyri Føroyar 

Uppskot 

til 

ríkislógartilmæli um broyting í rættargangslógini f yri Føroyar 

Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar soljóðandi lóg: 

“Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje 

§ 1 

I lov for Færøerne om rettens pleje, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 148 af 9. marts 
2004, som sat i kraft ved lov nr. 92 af 23. 
februar 1988, og som senest ændret ved 
lov nr. 414 af 9. maj 2011, foretages 
følgende ændringer: 

1) I § 448 c indsættes efter stk. 1, som 
nyt stykke: 
“Stk. 2. Endvidere kan sag om 
ægteskab mellem to personer af 
samme køn behandles her i landet, 
når ægteskabet er indgået her, og 

ingen af ægtefællerne bor i et land 
med en lovgivning om ægteskab 
mellem to personer af samme køn, 
der svarer til den gældende for 
Færøerne.” 

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 
 

2) I § 448c, stk. 3, der bliver stk. 4, 
ændres “stk. 1 og 2” til: “stk. 1-3”  

 
§ 2 

 
Denne lov træder i kraft den 1. april 2014.”

 

Almennar viðmerkingar 
Hetta uppskotið snýr seg um at víðka ásetingarnar í føroysku rættargangslógini um upploysn 
av hjúnalagi til eisini at fevna um borgarligt hjúnalag millum tveir persónar av sama kyni. 

Uppskotið er knýtt at uppskotinum um at loyva samkynd at ganga saman í borgarligt hjúnalag 
(løgtingsmál nr. 51/2013), har skotið er upp at seta donsku lógina, nr. 532 frá 12. juni 2012, 
lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets 
retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af  lov om registreret partnerskab, partvís í 



 
 

gildi. 
 
Tað ber tó ikki til í tí uppskotinum at gera broytingar í føroysku rættargangslógini. Tískil 
verður gjørt eitt serligt uppskot, har mælt verður ríkismyndugleikunum til at broyta í føroysku 
rættargangslógini á sama hátt, sum danska rættargangslógin er broytt. Lógarbroytingin 
viðvíkir altjóða førleikanum í Føroyum til at viðgera mál um upploysn av hjúnalagi millum 
tveir persónar av sama kyni, ið eru vorðnir vígdir í Føroyum. 

Broyting av rættargangslógini – international kompetence til at behandle sager om 
opløsning af borgerligt ægteskab mellem to personer af samme køn, der er indgået i Riget 
 
Galdandi lógir um upploysn av hjúnalagi í hjúnabandslógini og rættargangslógini (bekendt-
gørelse nr. 148 af 9. marts 2004 af lov for Færøerne om rettens pleje, som senest ændret ved 
lov nr. 414 af 9. maj 2011) kunnu verða nýttar óbroyttar í mun til at upploysa hjúnalag 
millum tveir persónar av hvør sínum kyni. Hetta merkir, at m.a. danskir myndugleikar í 
Føroyum hava altjóða førleika at viðgera eitt mál um upploysn av hjúnalagi millum tveir 
persónar av sama kyni, sum er regulerað í § 448c í rættargangslógini.  
 
Tá møguleikin fyri borgarligum hjúnalagi millum samkynd verður staðfestur, verður tað 
samstundis skoytt upp í rættargangslógina § 448c ein áseting um altjóða førleika í málum um 
upploysn av borgarligum hjúnalagi millum tveir persónar av sama kyni. 
 
Sambært viðmæltu áseting fer eitt mál um borgarligt hjúnalag millum tveir persónar av sama 
kyni eisini at kunna verða viðgjørt her í landinum, tá tann borgarliga vígslan er framd her 
(ella í Danmark), og hvørgin av hjúnafeløgunum býr í einum landi, sum hevur lóggávu um 
hjúnalag millum tveir persónar av sama kyni, ið samsvara við ta fyri Føroyar galdandi. 

Serligar viðmerkingar 
Broytingarnar í § 448c í føroysku rættargangslógini eru fylgibroytingar til løgtingsmál nr. 
51/2013.  

Tað verður sett eitt nýtt stykki 2, inn í § 448 c. 

Ásetingarnar í § 448c skipa altjóða førleikan hjá Føroyum í málum um upploysn av 
hjúnalagi. Hesar ásetingar fara eisini at kunna verða brúktar til at loysa upp eitt borgarligt 
hjúnalag millum tveir persónar av sama kyni. Við viðmæltu nýggju ásetingini í stk. 2 í § 448c 
í føroysku Rættargangslógini kann eitt mál um borgarligt hjúnalag millum tveir persónar av 
sama kyni eisini verða viðgjørt her í landinum, tá hesir eru borgarliga vígdir her, og tá 
hvørgin av hjúnafeløgunum býr í einum landi við lóggávu um hjúnalag millum tveir persónar 
av sama kyni, ið samsvarar við lóggávuna í Føroyum. 

Serligu viðmerkingarnar til broytingarnar í § 448c í donsku lógini om rettens pleje eru hesar: 

“Bestemmelserne i § 448c regulerer Danmarks internationale kompetence i sager om 
opløsning af ægteskab. Denne bestemmelse vil også finde anvendelse på opløsning af et 
ægteskab mellem to personer af samme køn, herunder på et ægteskab der er omdannet fra 
registreret partnerskab til ægteskab efter den foreslåede bestemmelse i § 5. Ved den 
foreslåede nye bestemmelse i  stk. 2 i § 448c i retsplejeloven videreføres § 5, stk. 3 i 
partnerskabsloven. Efter den foreslåede bestemmelse kan en sag om ægteskab mellem to 
personer af samme køn også behandles her i riget, når ægteskabet er indgået her, og når ingen 



 
 

af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning om ægteskab mellem to personer af samme 
køn, der svarer til den danske. 

Efter den gældende bestemmelse i § 448c, stk. 3, som bliver § 448c, stk. 4, kan de 
internationale kompetenceregler i stk. 1 og i stk. 2 (der bliver stk. 3) fraviges efter 
overenskomst med fremmed stat. Det foreslås, at dette også skal gælde i forhold til den 
internationale kompetenceregel i det nye stk. 2, således at  stk. 4 ændres til også at omfatte 
bestemmelsen i stk. 2. Baggrunden for dette er, at efter § 6a i partnerskabsloven kan der ved 
overenskomst med fremmed stat eller af social- og integrationsministeren fastsættes regler 
om forholdet mellem dansk lovgivning og anden statslovgivning om registreret partnerskab. 
Denne bestemmelse omfatter bl.a. indgåelse af overenskomster af international privatretlig 
karakter, hvilket bl.a. kan omfatte overenskomster, der indeholder regler om international 
kompetence. Bestemmelsen giver således mulighed for at fravige den internationale 
kompetenceregel i partnerskabslovens § 5, stk. 3 ved en international overenskomst. Ved den 
foreslåede ændring af stk. 4 videreføres denne mulighed. Partnerskabslovens § 6a videreføres 
herudover ikke, når partnerskabsloven ophæves, da den svarer til den gældende bestemmelse 
i ægteskabslovens § 66.” 

Hjálagt skjal: 

Skjal 1: § 448c í kap. 42 í  Bekendtgørelse nr. 148 af 9. marts 2004 af lov for Færøerne om 
rettens pleje, som senest ændret ved lov nr. 414 af 9. maj 2011 

 

Á Løgtingi, 20. november 2013  
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