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Ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar 

 

Lov for Færøerne om rettens pleje (Ny retsplejelov)  

 

 

Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar uppskot til Lov for Færøerne 

om rettens pleje (Ny retsplejelov), ið er hjálagt sum skjal 1,  

 

 

 

 

 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Rættargangslógin fyri Føroyar er rættuliga afturúrsigld, tí lógin er ikki blivin dagførd 

regluliga seinastu nógvu árini. Talan er ikki einans um smávegis frábrigdi, men um sera 

umfatandi munir á lóggávuni, sum eru galdandi í Føroyum í mun til í Danmark. Fleiri enn 

200 broytingar eru gjørdar í donsku rættargangslógini, sum ikki eru settar í gildi fyri Føroyar. 

Hetta er sera óheppið, tí Føroya rættur er ein samfeldur partur av tí donsku rættarskipanini, og 

fleiri dómar skulu roynast í landsrættinum og Hægstarætti. Rættargangslógin er felagsmál, og 

tí eiga somu reglur at galda innan skipanina, um ikki serlig føroysk viðurskifti gera, at frávik 

skal gerast.  

 

Landsstýrið hevur seinastu 10 árini fingið nógvar áheitanir frá bæði stjórnarráðum, feløgum, 

stovnum og einstaklingum um at dagføra reglurnar í rættargangslógini á ymiskum økjum t.d. 

um varðhald, avbyrging, rættarmekling, innlit, bólkasakarmál, hjásitar, nevningamál, fría 

rættargongd, sakargongdina, til Hægstarætt o.a. 
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Eftir áheitan frá løgmanni setti danski løgmálaráðharin í 2017 ein arbeiðsbólk við umboðum 

frá landsstýrinum, Føroya rætti, Fútanum, Føroya Advokatfelagi, Fróðskaparsetrinum, 

Ríkisumboðnum, Domstolsstyrelsen, Dommerforeningen og Løgmálaráðnum at gera uppskot 

til ein fullkomna dagføring av rættargangslógini fyri Føroyar. Arbeiðsbólkurin varð liðugur 

við sína gjøgnumgongd av allari rættargangslógini á sumri 2018. Síðani hevur Løgmálaráðið 

arbeitt við at gera uppskotið liðugt, og nú hevur landsstýrið fingið eitt uppskot til nýggja 

rættargangslóg fyri Føroyar, sum við hesum ríkislógartilmælinum verður lagt fyri Løgtingið. 

 

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Galdandi rættargangslóg fyri Føroyar er danska rættargangslógin, soleiðis sum hon var orðað 

í lovbekendtgørelse nr. 148 af 9. marts 2004. Síðani eru nakrar broytingar gjørdar: 

 

1) Lov nr. 529 af 6. juni 2007 (Massemediernes kildebeskyttelse, børnesagkyndige 

dommere og udenlandske advokater på Færøerne m.v.), 

2) § 1 í Lov nr. 505 af 12. juni 2009 (Behandling af værgemålssager, ajourføring af regler 

om advokaters virksomhed, digital-, tele- og videokommunikation, afskaffelse af 

hæftestraffen m.v.), 

3) Lov nr. 414 af 9. maj 2011 (Legemsindgreb, advokatvirksomhed), 

4) Lov nr. 732 af 25. juni 2014 (Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, 

dataaflæsning, forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation og 

videoafhøring af børn m.v.), 

5) § 1 í Lov nr. 1492 af 23. december 2014 (Indførelse af virksomhedspant på Færøerne), 

6) § 1 í Lov nr. 78 af 27. januar 2016 (Videoafhøring af børn og unge i straffesager, 

bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.), og  

7) Lov nr. 428 af 3. maj 2017 (International kompetence i ægteskabssager) 

 

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við lógaruppskotinum er at fáa eina nýggja og dagførda rættargangslóg fyri 

Føroyar.  

 

Eisini er ætlanin frameftir at hava ein árligan embætismannafund millum landsstýrið og 

Løgmálaráðið, sum skal umrøða aktuellar spurningar viðvíkjandi rættarskipanini í Føroyum, 

heruppií hvørjar broytingar eiga at verða gjørdar í føroysku rættargangslógini orsakað av 

framdum broytingum í donsku rættargangslógini ella broytingum í løgtingslógum. 

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Víst verður til almennu viðmerkingarnar í hjálagda lógaruppskotinum. 

 

Yvirlit yvir mest týðandi broytingarnar:  

 

1) Nevninga- og dómsmál:  

Í viðgerð í landsrættinum í nevninga- og dómsmansmálum fara at luttaka 3 dómarar. Í 

nevningamálum luttaka 9 nevningar. Í dómsmansmálum verður landsrætturin víðkaður 

við 3 dómsmonnum. 
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Í viðgerð av borgarligum málum í Føroya rætti kann rætturin í ávísum førum verða settur 

við 3 dómarum. 

 

Í nevningamálum í Føroya rætti luttaka 3 dómarar og 6 nevningar, og í dómmansmálum 

luttaka 1 dómari og 2 dómsmenn. Próvmetingin í nevningamálum fer eisini at kunna 

kærast til hægri rætt. 

 

2) Útnevning av sakkønum, trygdarviðurskifti, skjalainnlit o.a.: 

Nærri reglur verða um útnevning av sakkønum dómarum í landsrættinum og í Føroya 

rætti í einstøkum málum. Ein nýggjur kapittul er um trygdarviðurskiftini við rættin. 

 

Reglurnar um afturlating av hurðum, navnaforboð og samskifti við fartelefon o.a. meðan 

rættarfundur verður hildin eru meira nágreiniligar og víðkaðar.  

 

Nýggjar reglur um innlit í skjøl hjá dómstólunum.  

 

Reglurnar um fyribilssetan av dómarum, teirra framíhjáarbeiði og fráfaring grundað aldur 

eru orðaðar av nýggjum. Eisini eru reglur um verumáta dómarans undir rættarfundinum. 

Reglurnar um ógegni dómarans, grundað á at viðkomandi áður hevur viðgjørt málið, eru 

øðrvísi. 

 

3) Fútin, Føroya Politi og Politiøkisráð: 

Starvið hjá Fútanum verður skipað sum eitt politistjórastarv. Fútin og Føroya Politi fara 

frameftir at vísa til Ríkispolitiið. Reglurnar um uppgávurnar hjá Føroya Politi verða 

fluttar yvir í Politilógina, sum ætlanin er seta í gildi fyri Føroyar. 

 

Sett verður eitt Politiøkisráð við umboðum fyri Føroya Politi, kommunurnar og 

landsstýrið. Ráðið skal viðgera lokalar trupulleikar og fremja samstarv millum ymiskar 

myndugleikar. Lokalnevndin verður tikin av. 

 

4) Tann óhefti Politiklagumyndugleikin: 

Óhefti Politiklagumyndugleikin fer at viðgera klagur um Føroya Politi (atferðarklagur) og 

at rannsaka revsimál móti politistarvsfólki hjá Føroya Politi. 

 

5) Felags regur fyri borgarlig mál og revsimál: 

Reglurnar um kunnuggering eru umorðaðar. M.a. verður nú møguligt at brúka 

telefonkunnuggering. Nágreiniligar reglur um hvussu vitni, sum verða tikin í varðhald, 

skulu viðfarast.  

 

Parturin um skoðan og meting er nýggjur. Neyvari reglur um hvussu dómar skulu orðast, 

og nýggjar reglur um at siga dóm í revsimáli.  

 

6) Borgarligur rættargangur: 

Nýggjar reglur um bólkarættarmál. Reglur um rættargangsfulltrúar og eftirlit við teirra 

virksemi. Nýtt kapittul um rættarseming og nýggur kapittul um hugverksrættindamál. 

Dagføring av reglunum um sakarkostnað. Nýggjar reglur um fría rættargongd. 

 

Rættargangsháttur: Umorðingar av reglunum um sakarfyrireikingina í 1. instansi. Kæru- 

og klagureglurnar broyttar smávegis. Nýggjur kapittul er um viðgerð av sakum um minni 
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krøv (smákravssakir). Reglurnar um sakir um hjúnaband, faðirskap og 

foreldramyndugleika eru orðaðar av nýggjum. 

 

Tvingsilsfulnaður: Nýggjur kapittul um tvingsilsfulnað av foreldramyndugleika. Eisini 

broyttar reglur um nýtsluveð og beinvegis fútarættargerð. 

 

Fyribils rættartiltøk: Reglurnar um arrest og forboð eru umorðaðar. Nýggjur kapittul um 

próvsikring viðvíkjandi broti á hugverskrættindi. 

 

7) Revsirættargangur: 

Í revsimálum luttaka dómsmenn í øllum revsimálum, har tað kann verða talan um revsing 

í 6 mánaðir ella longur. Í einum nevningamáli kann ákærdi avgera, at nevningamálið skal 

viðgerast sum dómsmansmál. Nevningamál kunnu kærast til landsrættin, har málið av 

nýggjum verður viðgjørt við luttøku av nevningum; kæran kann eisini fevna um  

skuldarspurningin. 

 

Nágreiniligar reglur um ákæruafturtøku, og freistir fyri nær ákæra kann reisast. 

 

Nágreiniligar reglur um verjan í einum revsimáli. Reglur um advokathjálp til órættaða eru 

víðkaðar, og tað eru reglur um at geva órættaða fráboðan um viðurskifti hjá 

brotsmanninum. 

 

8) Sakargransking, tvingsilsinntriv o.a. 

Reglurnar um yvirhoyring politianna eru broyttar og víðkaðar. Reglur eru undir hvørjum 

treytum tað kunnu setast tiltøk í verk fyri at skunda undir einhvønn at fremja ella halda 

fram við einum lógarbroti. 

 

Reglurnar um rættarverjuvarðhaldsfongsling eru víðkaðar í ávísum førum – serliga í 

samband við kynsbrotsverk. Reglurnar um avbyrging í fongsli eru herdar, og reglurnar 

um rannsókn og inndrátt eru broyttar. 

 

Nýggjur partur um onnur sakargranskingartiltøk, m.a. myndatøku av skuldsetta, fráboðan 

um viðurskifti hjá skuldsetta og um inntriv mótvegis persónum undir 15 ár. 

 

9) Ákæra og dómsviðgerð í 1. instansi. 

Reglurnar eru sum heild umorðaðar. 

 

10) Ábyrgd landsstýrismanna 

Nýggjur kapittul er um rættargangsreglurnar fyri viðgerð av sakum móti 

landsstýrismonnum um viðurskifti í sambandi við teirra embætisførslu.  

 

 

 

1.5. Talgilding av rættargongdini. 

Seinastu árini eru gjørdar fleiri broytingar í donsku rættargangslógini, sum hava til endamál 

at talgilda rættargongdina. Sum dømi kann nevnast t.d. talgilding og einføld talgild 

kunnuggering og talgilding av rættargongdini í borgaligum sakum.  
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Neyðugu kt-skipanirnar sum skulu stuðla undir slíkar talgildnar loysnir, eru ikki tøkar enn í 

Føroyum, men væntandi fara kt-skipanir frá Talgildu Føroyum so sum Samleikin og 

MínBoks at bøta um hetta. 

 

Tað ber tí ikki til longu nú at seta ásetingarnar í rættargangslógini, sum stuðla undir talgilding 

og einfalda talgilda kunnuggering og talgilding av rættargongdini í borgaligum sakum, í gildi.  

 

Tær neyðugu broytingarnar viðvíkjandi trygd í rættarhølum, talgilding av rættargongdini, 

kunnuggering og brúk av talgildum samskifti í rættarganginum o.a. eru tó skrivaðar inn í 

lógaruppskotið. Tá vit hava fingið staðfest at tað eru nøktandi kt-skipanir til hesar talgildu 

loysnirnar, er tað heimilað løgmálaráðharranum at seta broytingarnar í gildi fyri Føroyar. 

 

Við hesum broytingunum fer at verða heimilað, at  

1) krevja, at rætturin og partarnir í borgarligum rættarmálum skulu brúka eina talgilda 

málsviðgerðarskipan (ein saksportalur á alnótini), tá hesi rættarmál verða byrjað og 

viðgjørd, 

2) gera reglur um talgilt samskifti og at brúka talgild skjøl o.a. á rættarfundum í 

revsimálum, 

3) brúka talgilda kunnuggering, heruppií talgild kunnuggering uttan virkna luttøku frá 

móttakaranum (“einføld talgild kunnuggering”), 

4) Føroya rættur kann vera settur í serliga tryggjaðum rættarhøli, tá serstøk trygdarlig 

fyrilit krevja hetta, og at 

5) reglurnar í rættargangslógini um telekommunikatión skulu brúkast samsvarandi til  

viðgerð av auktiónsmálum, tó soleiðis at reglurnar ikki galda fyri sjálva auktiónina 

(auktiónsfundin). 

 

 

1.6. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið sent til ummælis hjá: Almannamálaráðnum, Heilsu- og 

innlendismálaráðnum, Mentamálaráðnum, Uttanríkis- og vinnumálaráðnum, 

Fiskimálaráðnum, Samferðslumálaráðnum, Fíggjarmálaráðnum, Føroya rætti, Føroya 

landfúta, Kriminalforsorgini, Ríkisumboðnum, Fróðskaparsetrinum, TAKS, Dátueftirlitinum, 

Gjaldstovuni, Almannaverkinum, Familjufyrisitingini, Barnaverndarstovuni, 

Brúkaraumboðnum, Sjóvinnustýrinum, Umhvørvisstovuni, Vinnustovninum, Føroya 

Kommunufelag, MEGD - Meginfelag teirra ið bera brek í Føroyum, Føroya advokatfelag, 

Føroya politistafelag, Amnesty International Føroya deild, Vinnuhúsinum og Føroysk 

Miðlafólk. 

  

Lógaruppskotið hevur eisini ligið alment frammi á heimasíðuni hjá Løgmansskrivstovuni.  

 

Ummæli er komið frá Almannamálaráðnum, Mentamálaráðnum, Uttanríkis- og 

vinnumálaráðnum, Fiskimálaráðnum, Fíggjarmálaráðnum, Føroya landfúta, 

Almannaverkinum, Familjufyrisitingini, Brúkaraumboðnum, Føroya Kommunufelag, MEGD 

- Meginfelag teirra ið bera brek í Føroyum, Føroya politistafelag, Amnesty International 

Føroya deild, Føroya Advokatfelag og Vinnuhúsinum. Ummælini eru hjáløgd sum fylgiskjal 

nr. 1-15.  

 

Hesi hava ongar viðmerkingar til uppskotið: Almannamálaráðnið, Mentamálaráðið, 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið, Fiskimálaráðið, Fíggjarmálaráðið, Almannaverkið og 

Vinnuhúsið. 
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Fútin upplýsir, at tey hava verið við í arbeiðsbólkinum at gera nýggja rættargangslóg, og 

hann hevur tí ikki viðmerkingar til uppskotið sum so. Fútin tekur undir við, at lógaruppskotið 

er ein týðandi nútímansgerð av rættarganginum í Føroyum, sum í fleiri førum fer at geva 

órættaðum í revsimálum eina munandi betri støðu, enn tey hava í dag. 

 

Føroya Politistafelag fegnast um uppskotið um broyting av § 762 um varðhaldsfongsling, tí 

tað var júst tann broytingin, tey ynsktu, tá tey skrivaðu til løgmann fyri góðum trimum árum 

síðani. Í Politistafelagnum eru tey tó vónbrotin av, at tað í § 138 verður skotið upp, at tað 

eisini frameftir verður krav, at Fútin skal vera løgfrøðingur. Eisini eru tey ivasom um 

uppskotið í kap. 107 um, at virksemið hjá Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) skal 

fevna um Føroyar. 

 

Løgmansskrivstovan skal viðmerkja, at kravið í § 138, stk. 1 um, at Fútin skal hava 

løgfrøðiliga útbúgving skyldast, at politiøkið í Føroyum er lítið, og at tað tí kann vera 

neyðugt, at Fútin má taka sær av ítøkiligum løgfrøðiligum málum. Hetta kann t.d. vera í 

samband við sjúku, frítíð ella tænastuferðir hjá ákærum við Føroya Politi. Eisini eru Føroyar 

so smáar, at tað er størri vandi fyri ógegni hjá einum ella fleiri løgfrøðingum í politiøkinum í 

Føroyum. Í mun til Bornholms Politi er tað lættari við stuttari freist at senda løgfrøðilig 

starvsfólk frá Københavns Politi, um tað er bráðfengis tørvur á tí. Sama ber ikki til 

viðvíkjandi Føroyum. 

 

Brúkaraumboðið viðmerkir, at í lógaruppskotinum verður skrivað “den færøske 

Forbrugerombudsmand”, men at heitið á Brúkaraumboðnum í Føroyum er 

“Brúkaraumboðið”. 

 

Løgmansskrivstovan skal viðmerkja, at Løgmálaráðið av lógartøkniligum orsøkum hevur valt 

at umseta heitini á føroyskum myndugleikum, tí talan er um danskorðaða lóg, og at seta 

føroyska heitið í klombrum. Løgmansskrivstovan hevur biðið Løgmálaráðið eisini at seta 

heitið hjá Brúkaraumboðnum inn í lógina. 

 

MEGD - Meginfelag teirra ið bera brek í Føroyum fegnast um, at uppskotið stuðlar undir 

ásetingar í ST-sáttmálanum um rættindi hjá einstaklingum, sum bera brek, og Evropiska 

Mannarættindasáttmálan. MEGD vísir á, at tað í § 190 er ásett, at deyv fáa teknmálstulk undir 

rættarviðgerð, at reglur verða settar inn, sum hava til endamáls at stytta saksviðgerðartíðina, 

eins og kæra í nevningamálum eisini fer at fevna um próvdømingina (skuldarspurningin). 

MEGD vísir á týdningin, at allir borgarar, sum bera brek, fáa hóskandi og virðiliga viðferð, 

og at viðkomandi fakfólk við servitan verða boðsend, so tey í tilgongdini verða sædd, hoyrd 

og vird. At enda vísir MEGD til ST-sáttmálan um rættindi hjá einstaklingum, sum bera brek, 

grein 13 um atgongd til rættarskipanina, grein 14 um frælsi og trygd hins einstaka og grein 17 

um at verja sjálvræðisrætt (integritet) hins einstaka. Sí meira um hetta í nr. 2.8 um 

millumtjóða sáttmálar. 

 

Løgmansskrivstovan tekur undir við sjónarmiðunum hjá MEGD. 

 

Amnesty International Føroya deild gleðist um broytingarnar í ásetingunum um rættin til 

hjásita, um at Tann óhefti politiklagumyndugleikin fer at taka sær av føroyskum málum 

eisini, at betri møguleiki verður fyri at tryggja prógv (bevissikring), og at tað vónandi fer at 

minka um tal og longd av avbyrgingum. Amnesty vónar, at broytingarnar í rættargangslógini 

fara at hava við sær, at Ríkisadvokaturin ikki bara verða kunnaður og góðkennir 
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varðhaldsfonglinger og avbyrgingar, men at hagtølini fyri varðhaldsfongslingar og 

avbyrgingar í Føroyum verða alment atkomulig í t.d. eini árligari ársfrágreiðing. 

 

Amnesty vísir eisini á ymisk viðurskifti viðvíkjandi varðhaldsfongsling og avbyrging í 

varðhaldinum í Føroyum, og Amnesty førir fram, at tey sum sitaí varðhaldi eiga at fáa betri 

umstøður enn í dag. Eisini verður upplýst, at avbyrging kann samanberast við píning og at tøl 

vísa, at lutfalsliga fleiri verða avbyrgd í Føroyum enn t.d. í Danmark. 

 

Løgmansskrivstovan skal viðmerkja, at tað eru álvarlig viðurskifti, sum Amnesty vísir á, men 

hesi viðurskifti eru ikki orsakað av reglunum í rættargangslógini. Heldur er hetta nakað, sum 

verður skipað í lógini um revsifulnað, sum væntandi verður dagførd innan eitt ár ella so. Ein 

onnur orsøk til vánaligu viðurskiftini í varðhaldinum er, at vit einans hava eitt varðhald, sum 

skal virka bæði sum varðhald, opið fongsul, lukkað fongsul og Kriminalforsorg.  

 

Familjufyrisitingin fegnast um, at rættargangslógin nú verður dagførd. Familjufyrisitingin 

spyr, um tað einans er dómarin, sum eftir § 480 kann hava samrøður við børn, og hvat tað 

merkir, at barnaserkøn ikki eru við í málum um lóg um foreldramyndugleika og samveru? 

Víst verður á týdningin at børn verða hoyrd, og at tað eru serkøn, sum hava samrøður við 

børn. Eisini fegnast Familjufyrisitingin um, at avtalur um foreldramyndugleika og avtalur um 

samveru kunnu tvingsilsfullgerast. 

 

Løgmansskrivstovan skal viðmerkja, at reglan í § 480 byggir á meginregluna í § 183 um, at 

rætturin avger, hvussu og hvør skal avhoyra barn undir 15 ár. Eftir hesi regluni er tað 

dómarin, sum hevur samrøðu við børn í málum um lóg um foreldramyndugleika og samveru, 

men dómarin kann eisini biðja ein barnaserkønan um at tosa við barnið. Hetta er sama 

rættarstøða, sum er galdandi í dag. Reglan viðvíkur sjálvari viðgerðini í rættinum og 

avmarkar ikki heimildirnar hjá Familjufyrisitingini sambært Foreldramyndugleikalógini at 

veita foreldrum og børnum barnaserkøna ráðgeving, tá ósemja er um foreldramyndugleika 

og samveru. 

 

Føroya Kommunufelag fegnast um, at kommunurnar fáa ein aktivan leiklut í nýggja 

økisráðnum. Kommunufelagið heldur, at kommunal umboðan í mun til sýslur sambært § 144 

er skilagóð, samstundis sum §§ 145-147 geva hvørji einstakari kommunu og lokalumhvørvi 

høvi til at viðvirka í arbeiðnum hjá økisráðnum.  

 

Kommunufelagið mælir til at strika orðingina “anden egnet person” í § 230, stk. 3, sum er 

um, hvønn rætturin kann boðsenda í samband við avhoyring av barni undir 15 ár. 

Kommunufelagið vísir á at barnaverndartænasturnar røkja við síni sosialfakligu vitan hesa 

uppgávu í dag, og kommunurnar ynskja, at tað ikki eigur at vera ógreitt, hvør skal røkja 

týdningarmiklu uppgávuna at vera um eitt barn, tá tað verður avhoyrt. 

 

Løgmansskrivstovan skal viðmerkja, at reglurnar í § 762 um videoavhoyring og í § 873 um at 

afturhalda persón undir 15 ár, sum er undir illgruna, eru reglur sum skipa revsirættargangin 

og viðvíkja revsimálum. Reglan í § 594 er um ta støðuna, tá tað er neyðugt at fáa Fútarættin 

at tvingsilsfullgera foreldramyndugeleika ella samverurætt. Í hesum førum er talan um so 

álvarslig mál fyri eitt barn, at tað er sjálvsagt, at umboð fyri barnaverndartænastuna skulu 

luttaka, soleiðis sum tað eisini er ásett í lógini. 

 

Reglan í § 230, stk. 3 snýr seg um øll føri, tá eitt barn skal vitna í einum borgarligum máli. 

Meginreglan er, at rætturin avger, hvussu og hvør skal avhoyra barn undir 15 ár. Í nøkrum 
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førum vil frágreiðingin ikki á sama hátt sum í teimum í §§ 594, 762 og 873 nevndu førum 

hava týdning fyri persónligu støðuna hjá barninum; barnið er ikki partur, undir illgruna ella 

órættað í málinum; tað skal einans greiða frá um nakað, sum tað hevur upplivað, sæð ella 

hoyrt. Tað kann vera í einum ferðslumáli e.tíl. Ofta vil rætturin velja at biðja umboð fyri 

barnaverndartænastuna um at møta við barninum, men tað kunnu vera føri, har hetta ikki 

verður mett neyðugt, og at rætturin heldur, at tað er nøktandi at onnur so sum foreldur, verji, 

sosialráðgevi, sjúkrasystir, psykologur o.tíl. møta við barninum. Vísandi til 

frammanfyristandandi heldur Løgmansskrivstovan, at tað ikki er orsøk til at strika orðini 

“anden egnet person” í § 230, stk. 3, av tí at tað ikki er neyðugt í øllum førum, at einans 

umboð fyri barnaverndartænastuna kunnu møta við barninum, tá tað skal avhoyrast sum vitni 

í sakarmáli.  

 

Føroya Advokatfelag upplýsir, at tey hava verið við í arbeiðsbólkinum at gera nýggja 

rættargangslóg, og felagið hevur tí ikki viðmerkingar til uppskotið sum so. Advokatfelagið 

tekur undir við, at reglurnar um advokatar verða tær somu sum í Danmark. Viðvíkjandi 

reglunum um møtirætt fyri landsrættin er tað av týdningi fyri advokatarnar, at teir fáa rímiliga 

freist at tillaga seg nýggju reglurnar, og at tað í skiftisreglunum verður tikið støða til, nær 

reglurnar skulu koma í gildi. 

 

Løgmansskrivstovan skal viðmerkja, at tað í § 1098, stk. 5 og 6 í uppskotinum sæst, at ynskið 

hjá advokatunum er gingið á møti, við tað at advokatar fáa 5 ára freist til at tillaga seg 

nýggju reglurnar um møtirætt fyri landsrættin sambært § 173 og møtirætt fyri Hægstarætt 

sambært § 174. 

 

Ríkisumboðið upplýsir, at tey hava sent sínar viðmerkingar beinleiðis til Løgmálaráðið sum 

partur av innanhýsis donsku hoyringini. 

 

Ummæli sum Løgmálaráðið fekk, tá uppskotið varð sent til ummælis 3. apríl – 3. juni:  

Hesi sendu Løgmálaráðnum ummæli: Østre Landsret, Vestre Landsret, Sorinskrivarin í 

Føroyum, Procesbevillingsnævnet, Domstolsstyrelsen, Advokatrådet, Institut for 

Menneskerettigheder, Politiforbundet, Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Fróðskaparsetur 

Føroya. Ummælini eru hjáløgd sum fylgiskjøl nr. 16-26. 

 

Eystari og Vestari landsrættur, Institut for Menneskerettigheder, Politiforbundet, 

Advokatrådet, Rigsadvokaten og Rigspolitiet hava ikki serligar viðmerkingar til uppskotið. 

Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen vísa á, at uppskotið hevur nakrar fíggjarligar 

avleiðingar fyri tey,  

 

Sorinskrivarin í Føroyum upplýsir, at tey hava verið við í arbeiðsbólkinum at gera nýggja 

rættargangslóg. Hann hevur tí ikki hevur viðmerkingar til uppskotið, sum sær út til í stórum 

at samsvara við tað, sum arbeiðsbólkurin gjørdi. Sorinskrivarin sigur, at tað er av týdningi 

fyri rættin, at tað verða gjørdar skiftisreglur, og at tað kann vera tørvur á, at nýggju reglurnar 

ikki allar koma í gildi í senn.  

 

Løgmansskrivstovan skal viðmerkja, at tað sæst, at Løgmálaráðið hevur tikið hetta til 

eftirtektar, við tað at tað í § 1097 er heimilað løgmálaráðharranum at avgera, nær ávísar 

reglur skulu koma í gildi, og at tað í § 1098 eru settar inn skiftisreglur. 

 

Fróðskaparsetur Føroya upplýsir, at ein nýggj bachelorútbúgving í løgfrøði er góðkend av 

Mentamálaráðnum í mars í ár, og at ætlanin er, hendan útbúgvingin skal vera grundarlagið 
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undir eini 5 ára kandidatútbúgving í løgfrøði á Fróðskaparsetrinum. Fróðskaparsetrið sigur, at 

tað tí er ynskiligt, at uppskotið longu nú hevur fyrilit fyri, at nýggja føroyska 

løgfrøðisútbúgvingin eisini kann geva rætt at vera tilnevndur sum advokatur, ákæri og dómari 

sambært rættargangslógini. Í hesum sambandi tekur Fróðskaparsetrið undir við, at tað verða 

sett krøv um støði og innihald í føroysku útbúgvingini, og setrið væntar ikki, at tað fer at 

verða nakar trupulleiki, at føroyska útbúgvingin í nøkrum førum er tillagað føroysk 

viðurskifti. 

 

Løgmansskrivstovan skal viðmerkja, at Løgmálaráðið í viðmerkingunum til § 131 í 

uppskotinum sigur, at ein føroysk bachelor- og kandidatútbúgving vil kunnu lúka 

útbúgvingarkravið at verða tilnevndur sum advokatur, ákæri og dómari sambært 

rættargangslógini, treytað av at føroyska útbúgvingin kann javnsetast við eitt løgfrøðiligt 

bachelor- og kandidatprógv frá donskum universiteti, sbrt. bekendtgørelse nr. 1328 frá 15. 

november 2016 om  bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne § 14, stk. 4, 2. pkt. 

og bilag 1, pkt. 3.1. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður ikki, at lógin hevur við sær fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur, 

heruppií meirútreiðslur fyri ríkismyndugleikar. 

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður ikki at lógin hevur við sær stórvegis umsitingarligar avleiðingar fyri land og 

kommunur, tó so at kommunurnar skulu luttaka í nýggja Politiøkisráðnum. Fyri virksemið hjá 

Føroya rætti er talan um fleiri nýggjar reglur. 

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur ongar fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri 

serstøk øki í landinum. 

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ávísar umsitingarligar avleiðingar fyri tey sum starvast í rættarskipanini, 

tvs. advokatar, ákæruvaldið og politistar.  

 

Eisini er rætturin at fáa hjásita víðkaður, og rættarstøðan hjá órættaða í fleiri førum betrað. 
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2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Tað eru ikki millumtjóðasáttmálar á hesum økinum, ið lógaruppskotið fevnir um, sum 

Føroyar hava skyldu at fylgja.  

 

Uppskotið hevur tí ikki fíggjarligar, umsitingarligar, umhvørvisligar ella aðrar avleiðingar 

grundað á skyldur í millumtjóðasáttmála. 

 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið er ikki í ósamsvari við Hoyvíkssáttmálan, Evropeiska mannarættindasáttmálan, 

EMRS, ella Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek. Uppskotið 

hevur tí ikki fíggjarligar, umsitingarligar, umhvørvisligar ella aðrar avleiðingar grundað á 

skyldur í millumtjóðasáttmála. 

 

2.8.1. Sáttmáli Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek: 

MEGD vísir í sínum ummæli eisini til ST-sáttmálan um rættindi hjá einstaklingum, ið bera 

brek, serliga grein 13-14 og 17.  

 

Grein 13. Atgongd til rættarskipanina  

Stk 1. Limalondini skulu tryggja, at um so er, at fólk, ið bera brek, verða frælsisskerd av 

einihvørjari orsøk, skulu tey á jøvnum føti við onnur hava rætt til trygd í samsvari við altjóða 

mannarættindi og skulu verða viðfarin í samsvari við endamál og meginreglur í ST 

sáttmálanum.  

Stk 2. Til tess at tryggja fólki, ið bera brek, at tey fáa brúkt rættarskipanina, skulu limalondini 

virka fyri, at tey, sum arbeiða í rættarfyrisitingini, harímillum løgregla og fongsulsstarvsfólk, 

fáa hóskandi uppvenjing í tí.  

 

Grein 14. Frælsi og trygd hins einstaka 

Eisini vil MEGD vísa á grein 14 um Frælsi og trygd hins einstaka, at fólk, ið bera brek, á 

jøvnum føti við onnur:  

Stk 1, litra b) verða ikki fongslað ólógliga og tilvildarliga, og at øll frælsisskerjing skal vera í 

samsvari við lógina, og at brek má í ongum føri rættvísgera frælsisskerjing.  

 

Grein 17. Verja sjálvræðisrætt (integritet) hins einstaka 

Eins og grein 17 um at verja sjálvræðisrætt (integritet) hins einstaka, at ein og hvør, ið ber 

brek, hevur rætt til virðing fyri sínum likamliga og sálarliga sjálvræðisrætti (integritet) á 

jøvnum føti við onnur.  

 

 

2.9. Markaforðingar 

Markaforðingar eru lógir, almennar reglur og siðvenjur, ið tarna flytføri hjá tí einstaka ella 

møguleikanum hjá fyritøkum at virka um landamørk í Norðurlondum. 

 

Markaforðingar koma vanliga av, at lóggávan í londunum kring okkum og okkara lóggáva 

ikki eru samskipaðar. Eru skipanirnar í londunum ikki samskipaðar, kunnu vera krøv í 

lóggávuni, sum hava við sær óhepnar og ótilætlaðar avleiðingar.  

 

Tað verður mett, at lógaruppskotið ikki elvir til nýggjar markaforðingar. Uppskotið hevur 

tikið tað atlit, at t.d. foreldramyndugleikamál skulu kunna viðgerast og útinnast í øllum 

ríkinum.  
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2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ikki nýggjar ásetingar um revsing, fyrisitingarligar sektir, 

pantiheimildir ella onnur størri inntriv. 

 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um skatt ella avgjøld. 

 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld. 

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lógaruppskotið leggur ikki aðrar skyldur á fólk, so sum upplýsingarskyldu, 

skrásetingarskyldu ella t.d. krøv um loyvi, enn tað sum er galdandi í dag. 

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið gevur í fleiri førum løgmálaráðharranum heimild at áseta nærri reglur um 

ymisk viðurskifti. 

 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur í ávísum førum politinum slíkar heimildir. Heimildin er tó nágreiniliga 

skipað og ásett er, nær og undir hvørjum treytum hetta kann verða gjørt. 

 

 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Fylgibroytingar í aðrari lóggávu 

Neyðugt verður at gera fleiri fylgibroytingar í aðrari lóggávu orsakað av lógaruppskotinum. 

Hetta er tí, at tað í fleiri løgtingslógum og øðrum rættarreglum verður víst til ásetingar í 

rættargangslógini. Tá nýggj rættargangslóg er samtykt, er neyðugt at rætta og dagføra allar 

tilvísingar í øðrum lógum. Uppskot um fylgibroytingar verður lagt fyri Løgtingið í hesi 

tingsetuni. 

  

 

Tey 17 Heimsmálini hjá ST fyri burðadyggari menning 

Uppskotið kemur undir høvuðsmál nr. 16 í Heimsmálunum, sum er um Frið, rættvísi og 

sterkar stovnar. Endamálið er at virka fyri friðsomum og inkluderandi samfeløgum, at útvega 

øllum atgongd til rættartrygd og byggja munagóðar, ábyrgarfullar og inkluderandi stovnar á 

øllum økjum. 

 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 
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 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar/ríkismyn

dugleikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Ja Nei Ja Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Ja Ja  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Viðvíkjandi serligu viðmerkingunum til tær einstøku greinirnar verður víst til viðmerkingarnar 

í lógaruppskotinum, sum er hjálagt sjum skjal 1.  

 

Lógin skal ætlandi koma í gildi 1. januar 2021. 

 

 

Hjáløgd skjøl, sum fáa lógargildi: 

 

Skjal 1. Forslag til Retsplejelov for Færøerne 

 

 

Løgmansskrivstovan, 1. november 2019 

 

Bárður á Steig Nielsen 

løgmaður 

 

/ Marjun Hanusardóttir 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 
Fylgiskjal 1: Ummæli frá Almannamálaráðnum 

Fylgiskjal 2: Ummæli frá Mentamálaráðnum 

Fylgiskjal 3: Ummæli frá Uttanríkis- og vinnumálaráðnum 

Fylgiskjal 4: Ummæli frá Fiskimálaráðnum 

Fylgiskjal 5: Ummæli frá Fíggjarmálaráðnum 

Fylgiskjal 6: Ummæli frá Føroya Landfúta 

Fylgiskjal 7: Ummæli frá Almannaverkinum 

Fylgiskjal 8: Ummæli frá Familjufyrisitingini 
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Fylgiskjal 9: Ummæli frá Brúkaraumboðnum 

Fylgiskjal 10: Ummæli frá Føroya Kommunufelag 

Fylgiskjal 11: Ummæli frá MEGD - Meginfelag teirra ið bera brek í Føroyum 

Fylgiskjal 12: Ummæli frá Føroya Politistafelag 

Fylgiskjal 13: Ummæli frá Amnesty International Føroya deild 

Fylgiskjal 14: Ummæli frá Føroya Advokatfelagið 

Fylgiskjal 15: Ummæli frá Vinnuhúsinum 

Fylgiskjal 16: Ummæli frá Østre Landsret (ummæli sent Løgmálaráðnum) 

Fylgiskjal 17: Ummæli frá Vestre Landsret (ummæli sent Løgmálaráðnum) 

Fylgiskjal 18: Ummæli frá Sorinskrivaranum í Føroyum (ummæli sent Løgmálaráðnum) 

Fylgiskjal 19: Ummæli frá Procesbevillingsnævnet (ummæli sent Løgmálaráðnum) 

Fylgiskjal 20: Ummæli frá Domstolsstyrelsen (ummæli sent Løgmálaráðnum) 

Fylgiskjal 21: Ummæli frá Advokatrådet (ummæli sent Løgmálaráðnum) 

Fylgiskjal 22: Ummæli frá Institut for Menneskerettigheder (ummæli sent Løgmálaráðnum) 

Fylgiskjal 23: Ummæli frá Politiforbundet (ummæli sent Løgmálaráðnum) 

Fylgiskjal 24: Ummæli frá Rigsadvokaten (ummæli sent Løgmálaráðnum) 

Fylgiskjal 25: Ummæli frá Rigspolitiet (ummæli sent Løgmálaráðnum) 

Fylgiskjal 26: Ummæli frá Fróðskaparsetur Føroya (ummæli sent Løgmálaráðnum) 

Fylgiskjal 27:  Ríkisumboðið í Føroyum  

 

 

 


