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Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr. 19/2015: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar partar av 

broytingum í hjúnabandslógini og rættarvirknaðarlógini  

 

Sonja J. Jógvansdóttir, Bjørt Samuelsen, Hanna Jensen og Kristianna Winther Poulsen, tingmenn, 

hava lagt málið fram tann 17. november 2015, og eftir 1. viðgerð 24. november 2015 er tað beint 

Trivnaðarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 1., 10. og 15. desember 2015, 19., 21. og 26. januar, 9., 16., 

23. og 25. februar, 1. og 7. mars 2016. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Ásvør Skaalum og Katrinu Lindenskov Holm, 

sálarfrøðingar, John Kølbæk, fúta, umboð fyri Ja til hjúnabandið, samkomuleiðara í Lívdini,  

Kommunufelagið, umboð fyri LGBT, umboð fyri Amnesty International, umboð fyri Kvinnufelagið 

í Havn, Jógvan Fríðriksson, bisp, samkomuleiðarar í Kelduni, Sirið Stenberg, landsstýrismaður í 

heilsumálum, saman við Gigni, Rigmor Dam, landsstýrismaður í mentamálum, Jákup N. Olsen 

umboð fyri Ebenezer, umboð fyri Kirkjuligu heimamissiónina, John í Skemmuni, trúboðara, Dan 

M. Knudsen, ríkisumboðsmann, umboð fyri foreldrabólkin hjá LGBT Føroyum og Aksel V. 

Johannesen, løgmann. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Katrin Kallsberg, Sonja J. Jógvansdóttir, Óluva Klettskarð og Djóni N. Joensen) hevur 

hesar viðmerkingar: 

 

Verður uppskotið samtykt, fáa samkynd rætt at giftast borgarliga.  
 

Ríkislógartilmælið staðfestir grundleggjandi borgarlig rættindi, og Føroyar hava skyldu at hava 

lógir, sum virða og verja borgarlig rættindi og skyldur hjá samkyndum parløgum, eins og hjá 

hinskyndum parløgum. 
 

Grannalondini og flestu lond í okkara parti av heiminum, hava longu givið samkyndum rættin at 

giftast ella ganga saman í borgarligt parlag við teimum rættindum og skyldum, sum fylgja. Tað er tí 

ein stórur trupulleiki, at samkyndir føroyingar missa henda rættin í somu løtu, tey seta fótin á 

føroyska jørð – so sum støðan er í dag.  
 

Borgarlig gifta 

Tvey av sama kyni fara at kunna giftast borgarliga, um tey annars lúka vanligu treytirnar, sum 

ásettar eru í kap. 1 í hjúnabandslógini.  

Sambært § 14 í hjúnabandslógini ber til at giftast antin kirkjuliga ella borgarliga.   

 

At giftast borgarliga er allýst sambært § 16 í hjúnabandslógini: 

 
“Adgang til at blive borgerligt viet står åben for alle. Vielsen foretages av sysselmanden eller 

byrådsformanden. 
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Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer kan bemyndige en eller flere personer til på sit ansvar at 

foretage vielsen.” 

 
Prestar og samkomuleiðarar kunnu fáa heimild at gifta fólk, og tá er talan um ”kirkelig vielse”, sum 

er ásett í § 15 í hjúnabandslógini:  

 
“Kirkelig vielse inden for folkekirken foretages af dennes præster. Kirkeministeren fastsætter regler 

om, hvilke præster i folkekirken, der kan foretage vielser, og i hvilke tilfælde de her pligt hertil. 

 

Stk. 2. Kirkelig vielse indenfor andre trossamfund foretages af præster, som er bemyndigede hertil 

af kirkeministeren.” 

 
Hetta vil við øðrum orðum siga, at broytingin í hjúnabandslógini ikki førir nakra broyting við sær í 

mun til verandi siðvenju, har prestar og samkomuleiðarar kunnu gifta hinskynd – broytingin gevur 

sostatt ikki heimild til kirkjuliga vígslu í kirkju ella samkomu.  

 

Í mun til borgarliga vígslu fara sýslumenn og borgarstjórar, ella starvsfólk hjá teimum, at kunnu 

gifta bæði hinskynd og samkynd. 

 

Hjúnabandslógin lýsir greitt munin - sí § 15 og 16, sum lýst er omanfyri. Hetta sama upplýsti 

Ríkisumboðið nevndini, og vísti á, at Ankestyrelsen hevði somu fatan – nevniliga, at talan er um 

borgarliga vígslu, tá ið eitt par verður gift hjá sýslumanni ella borgarstjóra, og um kirkjuliga vígslu, 

um tað er prestur í fólkakirkjuni ella samkomuleiðari í øðrum trúarsamfeløgum, sum hava 

vígslumyndugleika.  

 

Sambært hjúnabandslógini er ongin tvungin at gifta eitt par, og ein borgarstjóri kann bera seg undan 

og fáa annan at gifta parið. Fútin upplýsti í Trivnaðarnevndini, at tað er ongin lógarheimild at 

rættarfylgja ella revsa ein borgarstjóra ella sýslumann, sum ikki vil gifta eitt par. Kommunufelagið 

og Ríkisumboðið hava víst á hetta sama.  

 
Signing  

Samkynd fáa við broytingini í hjúnabandslógini ikki nakran løgfrøðiligan rætt at fáa borgarliga 

hjúnarbandið signað.  

Tí hóast §14, stk 2 staðfestir at: “Ægtefæller kan få et ægteskab, som er indgået ved borgerlig 

vielse, kirkeligt velsignet af en præst i folkekirken. Regler herom fastsættes af kirkeministeren.”, so 

røkkur henda áseting um signing ikki inn í føroysku kirkjuna, sum, eftir at hendan varð yvirtikin 

verður skipað sambært føroyskari kirkjulóggávu.   

Tað var júst grundað á henda iva um stk. 2 í § 14, at lógaruppskot nr. 21/2015 - uppskot um 

broyting í løgtingslóg um at brúka kirkju og limaskap í fólkakirkjuni - varð lagt fram. 

Uppskotið staðfesti verandi siðvenju við at hinskynd kunnu fáa signing kirkjunnar av einum 

borgarligum hjúnabandi. Hetta tí at uppskotssetararnir ynsktu at fáa sett í verk borgarliga giftu fyri 

samkynd, uttan samstundis at lóggeva signing av borgarliga giftum samkyndum pørum inn í 

kirkjuna. Undir hoyringunum er komið fram, at samlaða kirkjuliga landslagið, eins og 

Mentamálaráðið mælir frá at samtykkja lógaruppskot nr. 21.  
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Talan er um sonevnd “innaru viðurskifti” hjá kirkjuni, har siðvenja er, at kirkjan sjálv tekur stig til 

og orðar ritualir og mannagongdir. Ritualini skulu tó góðkennast av landsstýrismanninum í 

mentamálum. 

 

Eisini er komið fram, at einki ritual er í kirkjuni fyri samkynt vælsignilsi. Skal eitt nýtt ritual gerast 

fyri hetta, liggur tað á bispi at seta ein bólk at fremja hetta arbeiðið, sum síðan skal góðkennast av 

landsstýrismanninum í mentamálum. Í skrivi frá Mentamálaráðnum verður staðfest, at prestar 

kunnu ikki vælsigna samkynd pør, tí talan hevði verið um grovt tænastubrot, so leingi einki ritual 

fyriliggur.  

 

Eftir at fólkakirkjan varð yvirtikin og varð skipað sum ein nýggj føroysk fólkakirkja, undir 

føroyskum løgræði, kann neyvan ivi vera um, at innaru viðurskifti kirkjunnar eru og eiga at verða 

skipað sambært føroysku lóggávuni á økinum.  

 

Løgfrøðiligur ráðgevi í Løgmansskrivstovuni hevur somuleiðis upplýst fyri Trivnaðarnevndini, at § 

14, stk. 2 ikki er hjúnabandsmál, men einans kirkjumál, sum er yvirtikið málsøki. Samanumtikið 

metir meirilutin sostatt, at § 14, stk. 2 ikki røkkur inn í føroysku fólkakirkjuna. 

 

Ásannandi hetta kunnu samkynd við hjúnabandslógini í hond ikki fara í kirkjuna at biðja 

vælsignilsi, uttan so, at kirkjan einaferð í framtíðini sjálv tekur stig til hetta við at gera ritual fyri 

hesa signing (jvb. innaru viðurskifti kirkjunnar). Nevnast skal, at løgfrøðiliga ráðgevingin í 

Løgtinginum ikki er sannførd um, at § 14, stk. 2 í hjúnabandslógini undir donskum løgræði ikki 

framvegis røkkur inn í innaru viðurskifti kirkjunnar, hóast kirkjan er yvirtikin – tí varð upprunaliga 

mælt uppskotssetarunum at leggja fram løgtingsmál nr. 21/2015. Tað er tó Mentamálaráðið, sum 

umsitur og harvið tulkar kirkjulóggávuna.  

 

Meirilutin metir rættast vera at virða støðu kirkjunnar og rættin hjá føroysku fólkakirkjuni til sjálv 

at skipa innaru viðurskifti síni, og eru uppskotssetararnir av somu fatan, tí uppskot nr. 21/2015 er nú 

tikið aftur. Meirilutin metir ikki, at afturtøkan av uppskotinum broytir nakað í mun til tað, sum 

greitt er komið fram í viðgerðini av málinum: Nevniliga, at verður uppskotið um broyting í 

hjúnabandslógini samtykt, so gevur tað einans rætt til borgarliga giftu fyri samkynd – og ongan rætt 

til hvørki vígslu ella signing í kirkju og samkomum.  

 

Eftir at kirkjan er yvirtikin og í dag virkar sambært føroyskum kirkjulógum, eigur tað ikki í danskari 

lóg framvegis at vera nøkur áseting, sum umrøður  innaru viðurskiftini í eini kirkju, sum ikki longur 

er donsk, men føroysk og undir føroyskum løgræði. Tí eigur § 14, stk. 2 at verða strikað, so eingin 

ivi skal vera um hetta.  

Løgfrøðiliga ber ikki til at strika § 14, stk. 2 í sambandi við verandi uppskoti (jvb skjal A í.s.v. 

løgtingsmál nr.19/2015).  

Meirlutin mælir tí landsstýriskvinnuni í heilsu- og innlendismálum til alt fyri eitt at taka neyðug stig 

til at fáa strikað § 14, stk. 2 í hjúnabandslógini.  Skotið er upp at útseta gildiskomuna av dagførdu 

hjúnabandslógini til 1. desember 2016, og sostatt skuldu stundir verið til at fáa hetta gjørt. 

Landsstýrimaðurin hevur í samband við viðgerðina av málinum víst á, at hann er sinnaður at taka 

neyðug stig at loysa møguligar avbjóðingar. 
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Annars er at siga, at signan av borgarligum hjúnabandi í fólkakirkjuni í Føroyum er sera sjáldsamt, 

og heilt fá pør hava brúkt henda møguleikan, ið er framdur eftir rituali, sum greidliga er orðað til at 

signa hjúnalag millum mann og konu. 

 

Børn og ættleiðing 

Ein annar spurningur, sum hevur verið nógv frammi, er rætturin at fáa børn, og um hvussu børn í 

samkyndum parløgum trívast og mennast.  

Sálarfrøðingar við sergrein innan barnaøkið upplýstu nevndini, at kynsliga sannføringin einki hevði 

at gera við foreldraførleika, og at børn í samkyndum parløgum klára seg eins væl og onnur børn. 

Eisini varð víst til hópin av ymiskum kanningum, sum staðfestu, at tað ikki er seksualitetur, men 

heldur grundleggjandi foreldraførleiki, sum er avgerandi fyri, um eitt barn trívist og mennist.  

 

Samkynd hava í dag rætt at ættleiða sum støk, um tey liva upp til tey krøv og ásetingar, sum eru fyri 

at ættleiða, m.a. um foreldraførleikakrøv. Hvørt fólk, sum søkja um at ættleiða, eru samkynd ella 

ikki, verður av góðkenningarmyndugleikanum ikki mett viðkomandi fyri evnini at vera góð 

foreldur.  

 

Tað er lógin um ættleiðing og ikki hjúnabandslógin, sum skipar hesi viðurskifti. Tá talan er 

um  sambúgvandi ella gift pør, skulu bæði góðkennast sum egnað foreldur. Munurin kann sostatt 

verða, at barnið fær tvey heldur enn eitt foreldur.  

Her er tó neyðugt at nevna, at av tí, at tað einans eru fá lond, sum lata børn ættleiða til 

samkynd,  kann tað  gerast truplari hjá einum giftum samkyndum í mun til ein stakan samkyndan at 

ættleiða úr útlondum. 

 

Í Føroyum – eins og í Danmark – er ongin lógarheimild hjá pørum (hinskyndum og samkyndum) at 

hava burðarmammur (surrogatmammu) – hetta lógaruppskot broytir ikki tað. 

 

Munandi styrkt borgararættindi 

Verður uppskotið samtykt,  fáa samkynd pør fleiri rættindi, sum tey í dag ikki hava, hóast tey liva 

saman sum lívsmakar:  

 

 Rættin at brúka eftirnavn hjá hjúnafelagnum 

 Skyldu at stuðla hvør øðrum fíggjarliga, uppihalda hvør øðrum í hjúnalagnum og møguliga 

rinda uppihaldspening ísv hjúnaskilnað. 

 Almennar veitingar og stuðul eru øðrvísi, um tú ert giftur. Fellur annar frá, fær eftirlivandi 

einkju/einkjumannapensjón. 

 Hjún kunnu flyta óbrúktar frádráttir millum sín, og møguleiki er fyri hjúnafrádrátti, og 

uppihaldspeningur kann dragast frá í skatti. Eisini kunnu hjún fáa stuðul til dupult húsarhald, 

um hetta er viðkomandi. 

 Hjún kunnu hefta fyri skattaskuld hjá hvørjum øðrum. 

 Pensjón og persjónstrygging fella altíð til ”næsta avvarðandi”, um ikki annað er tilskilað, 

hetta er fyrst og fremst hjúnafelagin. Pensjónssamansparing kann flytast skatta- og 

avgjaldsfrítt millum hjún. 

 Hjúnafelagin hevur avgerðarrættin ísv bráðsjúku, koma og andahjálpartól, deyða, jarðarferð 

o.l. 

 Øll ogn og skuld, sum hjúnini skapa undir hjúnabandinum er felagsogn, tá ið skiftast skal, 

um ikki serogn verður gjørt áðrenn ella undir hjúnabandinum. 

 Hjún hava rætt at sita í óskiftum búgvi, tá annar doyr.  
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 Arvagjaldið er munandi lægri hjá hjúnafeløgum, 3% í mun til 12%, sum samkynd parløg 

rinda í dag, og møguleiki er eisini at gera gávuhjúnasáttmála, so hjún sleppa undan at gjalda 

avgjøld fyri størri gávur frá hjúnafelagnum. 

 Eitt par, har annar er útlendingur uttanfyri norðanlond, og hin er føroyingur, hevur lættari 

við at fáa familjusamanføring og harvið arbeiðs- og uppihaldsloyvi, um parið er gift. 

 

Føroyar hava bundið seg at halda altjóða sáttmálar, og at bæði ”Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women” (CEDAW) hjá ST og Mannarættindaráðið hjá ST 

hava heitt á Føroyar at veita samkyndum líkarætt.  

 

Meirilutin staðfestir, at uppskotið hevur sera jaligar avleiðingar, og ger, at Føroyar fara at hava 

hjúnabandslóggávu, sum sømir seg einum vesturlendskum fólkaræði. Hetta fer somuleiðis at vísa 

umheiminum, at land okkara er eitt opið og rúmsátt samfelag, við nútímans lóggávu, sum gevur 

borgarum javnsettar møguleikar at smíða sær eitt eydnuríkt lív.  

 
 
Meirilutin setir fram soljóðandi  

 
b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

1. Í § 1 verður ”I lov nr. 37” broytt til: ”I anordning nr. 37”. 

2. Í § 1, nr. 2 verður í § 1 ”borgerligt ægteskab” broytt til: ”borgerligt indgået ægteskab”. 

 

 

Serligar viðmerkingar: 

Til nr. 1: Talan er um “anordning” ikki “lov”. 

 

Til nr. 2: Orðingin “borgerligt ægteskab” verður broytt til ”borgerligt indgået ægteskab”. Undir 

nevndarviðgerðini hevur verið víst á, at tað er bert eitt slag av ”ægteskab”, uttan mun til, um talan er 

um borgarliga ella kirkjuliga vígslu. Tí verður ikki mett, at tað er rætt at skriva ”borgerligt 

ægteskab”. Hetta verður nú rættað til ”borgerligt indgået ægteskab”. 

 

Við hesum broytingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið.  

 

 

Ein minniluti (Katrin Kallsberg) setir harafturat fram soljóðandi  

 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

Í § 4, stk. 1 verður ”1. juli 2016” broytt til: ”1. december 2016”. 

 

Serligar viðmerkingar: 

Gildiskoman verður broytt til 1. desember 2016, soleiðis at danir hava betri stundir at viðgera málið.  
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Við hesari broyting tekur hesin minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið.  

 

Minnilutin (Kaj Leo Holm Johannesen, Jenis av Rana og Jógvan á Lakjuni), tekur ikki undir við 

uppskotinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja tað. Minnilutin hevur annars hesar 

viðmerkingar: 

 

Málið um at gera hjúnabandið kynsneutralt má sigast at vera eitt av størstu og álvarsligastu málum, 

sum nakrantíð hevur verið fyri á tingi, og verður tað samtykt, fer tað at fáa stórar avleiðingar fyri 

samfelag okkara frameftir og verður orsøk til eina radikala umbroyting av allari fatan av familju, 

hjúnalagi og samlívi. Her verður latið upp fyri nøkrum, sum fer at broyta alla siðvenju, og verður 

orsøk til eina mentanarkollvelting og eitt siðaskifti í Føroyum, ið gongur beint ímóti tí siðalæru, 

sum samfelag okkara í øldir hevur bygt á. 

 

Tá ið hugt verður at hesum uppskotunum um at broyta hjúnabandið, so má sigast, tá ið hugsað 

verður um viðmerkingar o.s.fr., at tey eru ómetaliga ófullfíggjað. Her eru nakrar fáar sera grunnar 

og subjektivar viðmerkingar – og eingin útgreining av nøkrum sum helst slag um avleiðingar og 

aðrar lógarbroytingar, sum skulu gerast, um hetta verður samtykt. Málini eru ikki so frægt sum send 

til hoyringar nakrastaðni – heldur ikki til kirkjuna, hóast ætlanin var at lóggeva inn í kirkjuna! Og 

nú, ið tað eina uppskotið er afturtikið, er greitt, at latið er upp fyri vælsignilsi av borgarliga giftum 

av sama kyni í kirkjuni. 

 

Undir nevndarviðgerðini hava nógvir ivaspurningar stungið seg upp, bæði viðvíkjandi 

mannagongdum og ikki minst rættarstøðu, um nú málið verður samtykt.  

 

Minnilutin harmast um, at tað sera týðandi uppritið frá Løgtingsskrivstovuni, “Løgfrøðiligar 

viðmerkingar í sambandi við eftirkanning av løgtingsmálum nr. 19, 20 og 21/2015”, sum 

nevndirnar fingu í sambandi við viðgerðina, ikki var við til fyrstu viðgerð av hesum álvarsama máli. 

 

Í hesum uppriti verður staðfest, at allar mannagongdir í sambandi við ríkislógarmál, sum vanliga er 

ein drúgv tilgongd millum landsstýrið og donsku stjórnina, eru settar til síðis, og tí hevur 

løgtingsfyrisitingin fleiri fyrivarni – og hetta ger eisini, at mangir ósvaraðir spurningar standa eftir, 

og ótryggleikin er stórur. Løgtingsskrivstovan sigur m.a. í uppritinum: 

 

“Vanliga mannagongdin fyri uppskot til ríkislógartilmæli er, at um føroyingar ynskja aðrar 

orðingar enn tær, danski lógarteksturin ásetir, so verður hetta avtalað millum partarnar 

frammanundan. Lógaruppskotið kann tillagast føroyskum viðurskiftum, men einans ”med de 

ændringer, som de særlige færøske forhold tilsiger”.Vanliga koma slík uppskot frá landsstýrinum, 

og samskifti við danskar myndugleikar um møguligar tillagingar hevur verið frammanundan.  

 

Í hesum føri er talan um uppskot frá løgtingslimum, og tí hevur einki samskifti verið við danskar 

myndugleikar, hvørt hetta ber til ella ikki. Av tí, at tað í síðsta enda er ein tulkingarspurningur hjá 

avvarðandi ráðharra, er tað avvarðandi danski myndugleikin, ið ger av, hvussu tey tulka, hvat 

kemur inn undir “at tillaga til serlig føroysk viðurskifti”. Av tí, at hetta ikki er avtalað millum 

danskar og føroyskar myndugleikar frammanundan, verður fyrivarni tikið fyri hesum.” 
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Samanumtikið vísir løgtingsskrivstovan á, at “fyrivarni skal takast fyri, at hóast Løgtingið fer at 

samtykkja uppskotini, er ikki greitt, um danski ráðharrin fer at seta løgtingsmál nr. 19/2015 í gildi 

fyri Føroyar. Sum áður nevnt, er bert møguligt at broyta “hvad de særlige færøske forhold 

tilsiger”. Spurningurin er, um talan er um serlig føroysk viðurskifti í hesum føri, og um danskir 

myndugleikar sostatt vilja góðtaka hetta frávik ella ikki.” 

 

Haraftrat ger umsitingin vart við, at hon ikki hevur havt stundir at kanna nærri, um uppskotini 

kunnu vera í ósamsvari við altjóða sáttmálar. Gjørt verður somuleiðis vart við, at donsku lógirnar á 

økinum eru broyttar fleiri ferðir gjøgnum árini, og tí má fyrivarni eisini takast fyri, at møguligar 

fylgibroytingar mugu gerast í Føroyum. 

 

Minnilutin hevur í nevndini roynt at fingið hesar spurningar útgreinaðar, serliga hvørjar 

fylgibroytingar skulu gerast í føroyskari lóggávu, sum jú kunnu vera sera álvarsligar og hava stórar 

avleiðingar, m.a. á barnaøkinum. Men tíverri hevur ikki verið nakar vilji til at fáa hesar upplýsingar 

til vega. Málið skuldi nú skundast aftur í tingið, hóast tað bara eru viðgjørt á 9 fundum í nevndini 

síðan 19. januar, tá fyrsta innkalling var. Tað eru nógvir spurningar eftir at svara! Hetta er eitt so 

stórt og umfatandi mál, at nógv longri tíð átti at verið nýtt upp á tað. 

 

Minnilutin undrast eisini stórliga á, at samstundis, sum samgongan stríðist við at yvirtaka persóns-, 

familju- og arvarættarøkið, arbeiða samgongulimir á henda ivasama hátt við at broyta danskar lógir, 

sum skulu yvirtakast í næstum. Í samgonguskjalinum hjá verandi samgongu stendur, at málsøkið, 

‘persóns-, familju og arvarættur’, verður yvirtikið á føroyskar hendur í hesum valskeiðnum, og 

landsstýrismaðurin hevur upplýst, at gongd er sett á arbeiðið við at fyrireika føroyskar 

myndugleikar at yvirtaka málsøkið, og samráðingar fara fram á embætisstigi í løtuni. Upplýst er, at 

miðað verður eftir, at samráðingarnar verða lidnar í fyrra hálvári 2016, og at uppskot til løgtingslóg 

um yvirtøku av málsøkinum væntandi verður lagt fyri Løgtingið á ólavsøku 2016. Eisini 

ríkisumboðsmaðurin hevur upplýst, at arbeitt verður við hesum máli. Spurningurin er, hví ikki 

verður bíðað, til økið er yvirtikið, soleiðis at arbeitt kundi verið frá grundini  í hesum sera 

viðkvæma og umstrídda máli. 

 

Í nevndini er nakað av tíð brúkt upp á at viðgera spurningin um kirkjulógina, tingmál nr. 21. Hetta 

uppskot er nú tikið aftur, tí undirtøka fæst ikki fyri tí, orsakað av, at alt tað “kirkjuliga landslagið” 

hevur mótmælt tí ógvuliga prinsipiella spurninginum, at Løgtingið uttan nakað kjak og uttan nakra 

hoyring yvirhøvur lóggevur inn í kirkjuna. Øll, sum hava við kirkjuna at gera, hava staðiliga víst á, 

hvussu prinsipielt skeivt tað er at lóggeva um kirkjulig viðurskifti, uttan at kirkjan hevur tikið lut í 

lógarsmíðnum. – Tey siga hetta sjálvandi ikki, tí tey vilja hava hetta inn í kirkjurnar. Tvørturímóti! 

Øll, sum hava verið inni í nevndini vegna kirkjur og samkomur, hava verið samd um – hóast kanska 

sagt á ymsan hátt – at hjúnabandið er stovnur millum mann og konu. 

 

Men tað, ið stendur eftir, nú ið tingmál nr. 21 er afturtikið, er, at nú liggur leiðin fyri signing av 

borgarliga giftum av sama kyni opin inn í kirkjuna. § 14, stk. 2 í hjúnabandslógini sigur: 

“Ægtefæller kan få et ægteskab, som er indgået ved borgerlig vielse, kirkeligt velsignet af en præst i 

folkekirken”. T.v.s., at tey, sum eru borgarliga vígd – eisini tvey av sama kyni - hava krav upp á 

vælsignilsi í kirkjuni. 

 

Hetta gongur beint ímóti tí, sum uppskotssetararnir ætlaðu, tí løgtingsmál nr. 21 varð sett fram fyri 

at verja kirkjuna frá hesum, og í viðmerkingunum søgdu uppskotssetararnir eisini, at hetta varð gjørt 
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fyri at staðfesta, at tað, eins og siðvenja er, framvegis bert eru fólk av ymiskum kyni, sum verða 

vígd ella fáa kirkjunnar vælsignilsi av hjúnabandinum. 

 

Men nú er verjan tikin burtur, og verður uppskotið samtykt, so fara sambært hjúnabandslógini eisini 

borgarliga gift pør av sama kyni at hava rættarkrav upp á vælsignilsi frá kirkjuni. Tað er eingin ivi 

um hetta, og tað er eisini váttað av Løgtingsskrivstovuni. 

 

Minnilutin harmast um, at støðan – eftir at tingmál nr. 21 er afturtikið – ikki er lýst út í æsir! Og tað 

er syrgiligt, at tað skal vera komið hartil nú, at Løgtingið í veruleikanum - um uppskotið verður 

samtykt – lóggevur hetta inn í kirkjuna umvegis hjúnabandslógina. 

 

Í sambandi við borgarligan vígslumyndugleika, sum bara sýslumenn og borgarstjórar í stórum 

kommunum hava, hevur spurningurin um rættin og frælsið til at nokta at víga tvey av sama kyni 

verið frammi. Spurningurin er ikki svaraður til fulnar í nevndini, hvørjar avleiðingarnar eru fyri t.d. 

ein borgarstjóra, sum ikki vil gifta og heldur ikki vil ella hevur heimild at útdelegera uppgávuna. 

 

Sum longu nevnt, verður, um hetta verður samtykt, latið upp fyri nýggjum og álvarssomum 

siðvenjum í samfelagnum, og eingin ivi er um, at lógir mugu broytast á fleiri økjum. Hetta er als 

ikki lýst, og tað er átaluvert. 

 

Undir viðgerðini er m.a. komið fram, at verður hetta lógaruppskotið samtykt, so verður eisini 

møguleiki hjá hjúnum av sama kyni at ættleiða børn. Minnilutin undrast á, at uppskotssetararnir 

heldur ikki hava lýst henda sera stóra og prinsipiella spurning. Vísast kann í hesum sambandi til § 

52 a-spurning nr. 22/2015 frá Bill Justinussen til Sirið Stenberg, landsstýsismann, har sagt verður, 

at um løgtingsmál nr. 19/2015 verður samtykt og sett í gildi, verður ásetingin í § 5 í adoptiónslógini 

eisini galdandi fyri hjúnafelagar av sama kyni. 

Ein av avleiðingunum av lógini, tá ið hon kom í gildi í Danmark, var broytingin í tí donsku 

barnalógini. Uttan iva verður hetta tað næsta í Føroyum, og tí er neyðugt, at Løgtingið fær vitan um 

hetta, áðrenn lógin verður samtykt. 

 

Barnarættindasáttmálin hjá ST ásetir, at børn hava rætt til síni egnu foreldur og at fáa umsorgan frá 

teimum. Men tíverri verður hesin grundleggjandi spurningurin um rættin hjá børnum til at kenna sítt 

upphav skúgvaður til viks í kjakinum um broyting í hjúnabandslógini. 

 

Í tí donsku barnalógini “Børneloven” er ásett, at faðirskapsreglurnar í lógini nú kunnu nýtast í 

sambandi við børn hjá einari kvinnu, sum er ‘gift’ við aðrari kvinnu. Nú kann tann kvinnan, sum 

ikki er biologisk mamma, verða skrásett sum barnsins “hjámamma” (medmor). Um nú hesar báðar 

konur velja at fáa eitt barn við einum sáðdonori, sum tær kenna, so kunnu hesi trý – also maðurin, 

tann biologiska mamman og so “hjámamman” – avgera, hvørji av teimum (tað kunnu bara vera tvey 

– enn!) skulu vera juridisk foreldur at barninum. 

 

Hetta má vera ein spurningur, sum er neyðugur at lýsa væl og virðiliga. Samlívs- og 

hjúnabandskjakið er nógv merkt av orðum sum ”javnstøða”, ”diskriminering” og ”rættindi” – men 

legg merki til: bara hjá teimum vaksnu!! 

 

Við at nýta somu slagorð, "javnstøða", "diskriminering" og "rættindi" í sambandi við støðuna hjá 

børnunum, síggja vit, at hesi børnini, sum tilætlað verða gjørd faðir- ella móðurleys, verða 

diskriminerað samanborið við onnur børn. Sum tíðin fer og upp á sikt fer hetta at fáa 
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óyvirskoðiligar avleiðingar fyri sýnið upp á menniskjavirði og børn, upp á relatiónir og skyldskap, 

upp á foreldraskap og hjúnalag. 

 

Minnilutin heldur, at hetta eru spurningar, sum neyðugir eru at viðgera og útgreina, áðrenn so stór 

stig verða tikin sum við hesi lógarbroyting. 

 

Samanumtikið er minnilutin sannførdur um, at vit eiga at halda fast við hjúnabandið millum ein 

mann og eina konu. Húskið við manni, konu og børnum hevur altíð verið kjarnin og grundeindin í 

samfelagi okkara, og eingin ivi kann vera um, at ein familja, har mamma og pápi eru tilvitað um 

sína ábyrgd, er besti karmur um ein natúrligan og góðan uppvøkstur. Júst tað, at maður og kona eru 

ólík, ger, at mamman og pápin eru teir týdningamestu identifikatiónspersónarnir og fyrimyndirnar 

hjá barninum og hava stóran týdning fyri menningina av samleikanum og sjálvsmyndini hjá einum 

barni. 

 

Minnilutin tekur ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 

 

 

Trivnaðarnevndin, 14. mars 2016 

 

 

 

 

Katrin Kallsberg    Kaj Leo Holm Johannesen                                      

   formaður   

                   

 

                  

Óluva Klettskarð Jenis av Rana Djóni Nolsøe Joensen 

 

 

 

Sonja Jógvansdóttir   Jógvan á Lakjuni 

 

 

  

 

 

  

  


