
Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr. 61/2019: Uppskot til samtyktar um at føroyska málið skal vera rættarmál 

burturav  

 

Sirið Stenberg, Høgni Hoydal, Bjørt Samuelsen, Kristina Háfoss, Beinta Løwe Jacobsen og Hervør 

Pálsdóttir, løgtingsmenn, hava lagt málið fram 6. mars 2020, og eftir 1. viðgerð 18. februar 2020 er 

tað beint Rættarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 27. apríl og 6. og 13. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Føroyamálsdeildina og Søgu- og 

samfelagsdeildina á Fróðskaparsetri Føroya, Sorinskrivaran og løgmann, Bárð á Steig Nielsen.  

 

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

 

Meirilutin (Christian F. Andreasen, Erhard Joensen, Frimodt Rasmussen og Steffan Klein Poulsen) 

hevur hesar viðmerkingar: 

 

Í desember í fjør samtykti Løgtingið nýggja rættargangslóg fyri Føroyar (løgtingsmál nr. 13/2019). 

Grein 190, 1. pkt. í nýggju rættargangslógini er soljóðandi: ”Hovedsproget i retten er færøsk, men 

dansk kan lige så vel anvendes som færøsk”.  

 

Á jólafundinum í 1888 varð m.a. samtykt, at virkast skuldi fyri at geva føroyskum máli fullan rætt at 

verða nýtt munnliga í viðurskiftum millum fólkið og myndugleikarnar. Tá fyrsta rættargangslógin 

fyri Føroyar var til viðgerðar í Løgtinginum í 1916 ynskti Løgtingið, at sett bleiv ein serlig nevnd at 

tilevna eina føroyska rættargangslóg. Hesum ynski bleiv ikki gingið á møti.  

 

Síðan rættargangslógin kom í gildi, hevur spurningurin um føroyska málið verið viðgjørdur nakrar 

ferðir av Løgtinginum. Hetta førdi til, at rættargangslógin í 1943 bleiv broytt soleiðis, at føroyska 

málið bleiv viðurkent á jøvnum føti við danskt.  

 

Núverandi orðingin í rættargangslógini bleiv sett inn í lógina við lóg nr. 92 frá 23. februar 1988, sum 

kom í gildi 1. apríl 1988. Í viðmerkingunum til hesa lógargrein verður millum annað sagt, at 

myndugleikin ætlar at bera so í bandi, at fólk, sum verða sett innan rættarskipanina í Føroyum, so vítt 

møguligt skula duga føroyskt. 

 

Í dag er støðan tann, at allir føroyingar hava rætt til at tosa føroyskt í rættinum. Hetta er eisini galdandi 

fyri kærumál, sum verða viðgjørd í landsrættinum. Við Føroya Rætt skilja allir dómarar og fulltrúar 

føroyskt, og føroyska málið verður brúkt dagliga.  

 

Gongdin hevur eisini verið tann, at fleiri og fleiri føroyingar eru settir sum dómarar og dómarafulltúar. 

Í landsrættinum eru dómararnir sum oftast danir, og tí er neyðugt, at frágreiðingar, sum verða givnar 

í landsrættinum á føroyskum, verða umsettar. Tað er tó vert at nevna, at ongin hevur skyldu at tosa 

annað mál enn sítt móðurmál.  

 



Meirilutin tekur undir við, at føroyska málið skal hava fulla viðurkenning, og at føroyingar sjálvsagt 

skula hava rætt til at tosa og skriva á føroyskum í samskiftinum við rættarskipanina. Hetta er eisini 

støðan í dag.  

 

Føroyska málið er viðurkent sum rættarmál í Føroyum. Hesi viðurskifti saman við, at Løgtingið júst 

hevur samtykt eina nýggja rættargangslóg hava við sær, at meirilutin ikki tekur undir við málinum, 

og mælir Løtinginum frá at samtykkja uppskotið.  

 

Minnilutin (Sirið Stenberg, Hervør Pálsdóttir og Ingilín Didriksen Strøm) hevur hesar 

viðmerkingar: 

 

Føroyingar hava vunnið sær rætt at tosa føroyskt í Føroya Rætti. Tað merkir ikki, at føroyskt er 

rættarmálið. Framvegis er alt skrivligt samskifti á donskum, tað veri seg innkallingar, brøv, oyðubløð, 

frágreiðingar, dómar og annað skrivligt tilfar. Umframt at ymisk starvsfólk eisini tosa danskt, og 

ákæruvaldið samskiftir á donskum. Føroyska málið hevur sostatt ikki vunnið sær ta viðurkenning, 

sum tað eigur í rættarskipanini. Hetta hevur stak óhepnar avleiðingar bæði fyri málið sjálvt, 

rættartrygdina og fólkaræðið.  

 

Tá ið fólk skulu fyri rættin, eru tey í sera veikari støðu. Tað er sjálvsagt ein fyrimunur at kunna 

málbera seg á móðurmálinum tá. Tað eigur at vera ein púra sjálvsagdur rættur. Tað kann í slíkari 

støðu kennast eyðmýkjandi at biðja um tulk, serliga havandi í huga, at tann, tú biður um hjálp frá, 

seinni skal fella dóm yvir teg. Tá gerst málsliga avbjóðingin ein trupulleiki fyri rættartrygdina, sum 

annars er so grundleggjandi prinsipp í allari rættarskipanini. Í eini møguligari umseting kunnu 

týdningarmiklar upplýsingar bæði hvørva og broyta innihald. Tann vandin er altíð til staðar.  

 

Í dag sita føroyingar og skriva niður á donskum tað, sum verður sagt av føroyingum í rættinum.  Tað 

býr eisini eitt vaksandi tal av fólki við útlendskum uppruna í Føroyum. Tað er ongin sjálvfylgja, at 

hesi menniskju meistra danska málið.  

 

Eisini fyri vanliga føroyingin kann tað vera trupult at skula greiða frá støðum, orðum og fatanum, ið 

eru søgd og upplivað á føroyskum, á fremmandum máli. Afturat hesum kemur, at samfelagsligt høpi, 

søga, myndugleikabygnaður, lógir, alment kjak og viðmerkingar ofta eru úr heilt øðrum sjónarhorni, 

bæði málsliga og mentanarliga. Tí er hetta eisini ein demokratiskur trupulleiki eins og ein trupulleiki 

fyri rættartrygdina. 

 

Føroyskt sum rættarmál kann vera við at bøta um eitt føroyskt løgfrøðimál. Hetta fellur sera væl 

saman við, at vit í løtuni eru við at uppbyggja eina útbúgving í løgfrøði á Fróðskaparsetri Føroya. 

Føroyskt løgfrøðimál verður best røkt og ment í eini samanrenning millum fakfólk, myndugleika og 

almenningin. Somuleiðis kann føroyskt rættarmál styrkja um støðuna hjá føroyskum í Føroyum.  

 

Nógv kjak er bæði hjá okkum og í grannalondunum um økismiss. Økismissur er ikki bert hóttanin á 

ymisku málini av útlendskum máli, men ger seg eisini gladandi, tá ið vit hava øki í landinum, har 

móðurmálið ikki verður brúkt. Her hava vit at gera við eitt øki, sum føroyskt ikki røkkur inn í og 

avleiðingin er, at okkum vanta orð og dagføringar á føroyskum, tá ið tað snýr seg um løgfrøðiligt mál. 

Føroyskt sum rættarmál er tí eisini við til at styrkja um føroyskt í Føroyum.  

 

Í 1938 varð kravið um, at danskt skuldi vera skúlamál, tikið av, og føroyskt bleiv skúlamál. Árið eftir, 

í 1939, fingu vit føroyskt kirkjumál. Vert er at leggja til merkis, at bæði skúlaverkið og fólkakirkjan 



eru yvirtikin langt aftan á hetta; so grundgevingin, um danskt skal vera mál í rættinum, tí málsøkið 

ikki er á føroyskum hondum, heldur ikki. Nú má tíðin vera komin til, at Løgtingið stendur saman um 

at fáa føroyskt sum rættarmál. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

 

 

Rættarnevndin,  27. mai 2020 

 

 

 

Christian F. Andreasen  Ingilín D. Strøm  Erhard Joensen 

formaður   næstformaður 

 

 

 

Frimodt Rasmussen  Hervør Pálsdóttir  Sirið Stenberg 

 

 

 

Steffan Klein Poulsen 

 

 

 

 

 


