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Broytingaruppskot 

 

til 

 

3. viðgerð av 

 

løgtingsmáli nr. 13/2019: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar Lov for 

Færøerne om rettens pleje (Ny retsplejelov)  

 

 

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

 

1. Í § 113, stk. 1 í skjali 1 verða orðini ”og sager vedrørende landsstyremedlemmers ansvar for 

deres embedsførelse” strikað. 

 

2. Í § 113, stk. 2 í skjali 1 verða orðini ”og sager vedrørende landsstyremedlemmers ansvar for 

deres embedsførelse” strikað. 

 

3. § 138, stk. 1 í skjali 1 verður orðað soleiðis: 

“De personer, der er antaget til bistand for landfogden ved den retlige behandling af 

straffesager, skal have bestået juridisk kandidateksamen.” 

 

4. Kapitel 109 verður strikaður. 

Kap. 110 – 113 verða eftir hetta kap. 109 – 112 og §§ 1092 – 1101 verða eftir hetta §§ 1090 

– 1099.  

 

Viðmerkingar 

 

Við broytingaruppskotinum verður kravið um, at fútin skal vera útbúgvin løgfrøðingur, sum er eitt 

serføroyskt krav, strikað. Somuleiðis verða ásetingarnar um viðgerð av málum um brot á ábyrgd 

landsstýrisins strikaðar, soleiðis at tað frameftir eins og higartil einans er ásett í § 11 í lógini um 

ábyrgd landsstýrisins, at nevningating dømir í málum um ábyrgd landsstýrisins. 

 

Kravið um, at fútin skal vera løgfrøðingur er ikki í Danmark ella í Grønlandi, og Føroya Politistafelag 

hevur mælt frá kravinum. Grundgevingin fyri kravinum er, at fútin skal kunna fara í rættin. Tað hevur 

verið víst á, at tað hendir, at fútin skal í rættin, men at tað er sera sjáldan. Tað verður mett at hava 

sera avmarkandi avleiðing á, hvør kann vera fúti, um kravið er, at viðkomandi skal vera løgfrøðingur 

og løgreglufólk.  



 

Tað er ikki rætt, at mál um brot á lóg um ábyrgd landsstýrisins skulu viðgerast á fleiri stigum í eini 

danskari rættarskipan. Vit hava í dag lóg um ábyrgd landsstýrisins, har tað er ásett, at nevningating 

dømir í málum eftir lógini. Í uppskotinum til nýggja rættargangslóg kunnu hesi mál nú kærast og fara 

víðari í donsku rættarskipanini. Ein danskur rættur eigur ikki taka støðu til eitt føroyskt 

landsstýrisfólk. Neyðugar broytingar eiga í staðin at verða gjørdar í lóg um ábyrgd landsstýrisins. 
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