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løgtingsmáli nr. 122/2019: Uppskot til samtyktar um at kanna og taka neyðug stig til, at 

umstøðurnar í Arrestini í Mjørkadali verða nøktandi og á sama stigi sum í danska 

fongsulsverkinum annars  

 

Rósa Samuelsen og Djóni Nolsøe Joensen, løgtingsmenn, hava lagt málið fram tann 6. mars 2020, og 

eftir 1. viðgerð 27. apríl 2020 er tað beint Rættarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 27. apríl og 20. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Amnesty International, Bláa Kross, átakið Megna títt 

lív, Kriminalforsorgina, fútan og løgmann, Bárð á Steig Nielsen.  

 

Okkara rættarskipan byggir á eina skipan, har fongsulsrevsing verður løgd á persónar, sum hava framt 

álvarsom lógarbrot. Endamálið við fongslingini er tvíbýtt. Á aðrari síðuni er endamálið, at revsingin 

skal virka forðandi fyri, at onnur fremja lógarbrot. Á hinari síðuni er endamálið at fyribyrgja, at 

viðkomandi persónur, sum hevur framt lógarbrotið, skal endurtaka lógarbrot.  

 

Tað kann vera torført at sameina hesi endamál. Hertil kemur, at fongsulsrevsing eisini hongur saman 

við, hvussu álvarsamt lógarbrotið er, og hugmyndin er eisini, at viðkomandi, sum hevur brotið lógina, 

veruliga skal bøta fyri hetta. 

 

Øll framkomin lond hava eitt fongsulsverk, sum burturav tekur sær av persónum, sum eru dømdir 

fongsulsrevsing. Fongulsverkið skal m.a. bjóða tí dømda viðgerð fyri møguligar sálarligar sjúkur ella 

misnýtslu v.m. Fongulsverkið skal eisini so vítt møguligt royna at útvega tí dømda tilboð um 

útbúgving. Tað áliggur eisini fongsulsverkinum at gera sítt til, at ein dømdur persónur verður leyslatin 

aftur á ein tryggan hátt. 

 

Varðhald hevur sum so einki við fongsulsrevsing at gera. Tá eitt lógarbrot er framt, skal løgreglan 

gera kanningar. Er talan um álvarsamt lógarbrot, kann ákæruvaldið biðja rættin um at 

varðhaldsfongsla ein persón, sum er mistonktur fyri eitt lógarbrot, meðan kanningarnar fara fram. 

Hetta fyri at tryggja, at viðkomandi ikki kann ávirka kanningararbeiðið, ella fyri at tryggja, at 

viðkomandi ikki fremur enn fleiri lógarbrot ella fyri at fyribyrgja, at viðkomandi ikki skal royna at 

sleppa sær undan revsing. Onkuntíð kemur fyri, at tað er neyðugt fullkomuliga at avbyrgja mistonktar 

persónar, meðan kanningararbeiðið fer fram. 

 

Arrestin í Mjørkadali er bæði eitt varðhald og eitt fongsul. Hetta setur avmarkingar fyri, hvussu 

virksemið kann leggjast til rættis, serliga mótvegis teimum persónum, sum sita eina fongsulsrevsing. 

Hesir persónar verða í tí dagliga álagdir næstan somu avmarkingar, sum eru galdandi fyri persónar, 

sum sita í varðhaldi. Amnesty International hevur upplýst fyri nevndini, at avbyrging verður brúkt í 

størri mun í Føroyum enn í øðrum londum. Ein av orsøkunum eru trongu umstøðurnar í arrestini í 

Mjørkadali. 

 

Kriminalforsorgin hevur upplýst fyri nevndini, at umstøðurnar í Mjørkadali eru soleiðis háttaðar, at 

ein persónur, sum verður dømdur at sita í meira enn eitt ár, verður sendur til Danmarkar at sita dómin. 



Hetta kennist onkutíð sum ein eyka revsing fyri tey, sum soleiðis verða tvingsilsflutt til Danmarkar, 

og onkuntíð kann hetta hava neiliga ávirkan á hesar persónar. 

 

Rættarnevndin er samd um, at viðurskiftini hjá teimum, sum skulu sita fongsulsdómar í Føroyum, 

ikki eru nøktandi. Tað kunnu gera seg galdandi serføroysk viðurskifti á hesum øki, og tí setur ein 

samd nevnd fram soljóðandi 

 

 

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

 

”Løgtingið heitir á landsstýrið um at kanna og taka neyðug stig til, at umstøðurnar fyri tey, sum 

verða dømd at sita í varðhaldi ella dømd at sita fongsulsrevsing, gerast nøktandi, her uppi í at 

arbeiða fyri at tryggja teimum, ið sita fongsulsdóm í Føroyum, neyðug tilboð og at tryggja, at 

myndugleikin á staðnum fær møguleikan fyri at skipa eina tilgongd, so til ber at bjóða eitt 

útslúsingartilboð í sambandi við leyslating, umframt at umrøða spurningin um at byggja nýggjan 

arrest- og fongsulsbygning í Føroyum, og at leggja fram neyðug lógaruppskot í hesum sambandi. ” 

 

Við hesi broyting tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykka 

uppskotið. 

 

 

 

Rættarnevndin, 26. mai 2020 
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