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Svar 

 

upp á 

 
§ 52a fyrispurning nr. 58/2018 frá  Helga Abrahamsen, løgtingsmanni, um nýggju 

útbúgvingina í løgfrøði, settur Honnu Jensen, landsstýrismanni (at svara skrivliga eftir TS § 

52a) 

 

Fyrispurningurin er soljóðandi: 

 

1. Kann landsstýrismaðurin vátta at tey, sum taka embætisprógv í lóg á Fróðskaparsetrinum, 

eftir lokna útbúgving kunnu fáa rætt at virka sum advokatur, ákæri ella dómari í okkara 

rættarskipan á jøvnum føti við tey, sum taka útbúgvingina í Danmark?  

 

2. Kunnu tey, sum taka embætisprógv í lóg á Fróðskaparsetrinum, fáa rætt at virka sum 

advokatur, ákæri ella dómari í øðrum pørtum av danska ríkinum?  
 

 

Svar 

Til 1: Tann 14. mars góðkendi landsstýriskvinnan, at Fróðskaparsetur Føroya kundi fara undir at 

bjóða út bachelorútbúgving í løgfrøði. Fróðskaparsetur Føroya arbeiðir við, og ætlar eisini at biðja 

um góðkenning til eitt “Embætisprógv í lóg”, ið skal verða yvirbygningurin í eini siðbundnari 5-

ára útbúgving í løgfrøði. 

Í sambandi við góðkenningina hevur Mentamálaráðið biðið Fróðskaparsetur Føroya tryggja sær, 

at nýggja útbúgvingin kann verða góðkend av viðkomandi donsku myndugleikum, soleiðis at 

lesandi, ið velja at lesa í Føroyum, kunnu fáa starv sum dómarar, advokatar og ákærar á jøvnum 

føti við tey, ið hava lisið í Danmark. 

Fróðskaparsetrið metir, at ein føroysk løgfrøðiútbúgving kann síðustillast við eina danska longu 

innan fyri verandi lógarverk. Sjónarmiðini hjá Fróðskaparsetrinum eru, at í mun til rættin at virka 

sum dómari, sigur § 42, stk. 3 í verandi rættargangslóg: “Kun den, der har bestået juridisk 

kandidateksamen, kan beskikkes.” Fróðskaparsetrið vísur á, at her er onki krav um, at útbúgvingin 

skal vera donsk ella frá einum ávísum parti av ríkinum. Tískil fer ein løgfrøðiligur kandidatur frá 

Fróðskaparsetrinum eisini eftir verandi lóg at kunna tilnevnast sum dómari í Føroyum. 

Somu krøv eru galdandi til ákærar sum til dómarar í mun til kandidatprógv, og víst verður tískil til 

viðmerkingarnar omanfyri. 
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Í mun til advokatar sigur verandi § 119, stk. 2, nr. 3, at rætt at verða tilnevndur sum advokatur 

hevur ein, sum: ”har bestået dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen.” 

Fróðskaparsetrið metir, at “Danskt” og “Danmark” kann hava tveir týdningar í føroyskum og 

donskum máli, ein smalan, fevnandi einans um Danmark, og ein breiðan, fevnandi um alt ríkið.  

Verandi § 119, stk. 2, nr. 3, bleiv broytt við fólkatingslóg nr. 505 frá 12. juni 2009. Í 

viðmerkingunum framgongur, at endamálið við kravinum um danska útbúgving var at tryggja, at 

persónar, sum fáa loyvi at virka sum advokatar í Føroyum, hava eitt “grundlæggende kendskab” 

til tey rættarøki, sum eru partur av bæði donsku bachelor- og kandidatútbúgvingini.  

Fróðskaparsetrið metir, at tað framgongur eisini av nevndu viðmerkingum, at danskt verður 

definerað í mun til sín mótsetning. Mótsetningurin í viðmerkingunum til “dansk” er “udenlandsk”, 

ikki føroyskt, og mótsetningurin til “dansk universitet” er “udenlandsk universitet”, ikki føroyskt 

universitet. Endamálið var at taka fyrivarni fyri løgfrøðiligum útbúgvingum frá fremmandum 

londum við aðrari løgfrøðiligari siðvenju, ið illa kann vera útbúgvingarligt grundarlag hjá 

donskum advokatum. Endamálið var ikki at halda føroyskari útbúgving uttanfyri.  

Fróðskaparsetrið ásannar tó, at allir myndugleikar eru ikki samdir um hesa tulking. Tískil gerst 

helst neyðugt, at rættargangslógin verður broytt, so ongin ivi er um, at danska løgmálaráðið kann 

javnseta føroysku útbúgvingina við tær donsku í mun til rættin at virka sum advokatur og dómari.  

Eftir at landsstýriskvinnan góðkendi útbúgvingina, hevur nakað av samskifti verið millum 

Fróðskaparsetur Føroya og Løgmansskrivstovuna. Fróðskaparsetrið hevur víst á tey sjónarmið, ið 

eru lýst omanfyri, men samstundis sett fram ynski um, at nýggja rættargangslógin fyri Føroyar 

varð tillagað soleiðis, at eingin ivi var um, at ein føroyskt útbúgvin løgfrøðingur var javnsettur við 

ein danskan, hvat møguleikum fyri at virka í rættarskipanini viðvíkur. 

Løgmansskrivstovan førir fram, at tað er danska Løgmálráðið, sum hevur málsræði á hesum øki, 

og tað er tí teirra avgerð, hvussu málsviðgerðin fer fram hjá teimum, og hvussu lóggivið verður á 

økinum. Tað er áskoðanin hjá danska Løgmálaráðnum, at skal tað setast ein serstøk heimild í 

rættargangslógina, sum heimilar, at føroysk løgfrøðiútbúgving verður síðusett við danska 

kandidatútbúgving, so er fyritreytin, at føroyska útbúgvingin er góðkend av donsku undirvísingar- 

og granskingarmyndugleikunum. Løgmansskrivstovan heldur, at hetta er eitt rímiligt og sakligt 

krav at seta, soleiðis at tað fyri allar partar er greitt frammanundan, at føroyska útbúgvingin kann 

góðkennast, og tí hevur Løgmansskrivstovan tikið undir við hesum.  

Í samskiftinum framgongur soleiðis, at Løgmansskrivstovan metir, at áðrenn broyting verður gjørd 

í rættargangslógini er neyðugt at samskifta við danskar myndugleikar um nýggju 

løgfrøðiútbúgvingina á Setrinum, fyri at tryggja eina felags fatan av, at hon er á sama støði, sum á 

donskum universitetum.  

Avtalað er, at føroyskir og danskir myndugleikar fara at fundast árliga um m.a. tillagingar av 

nýggju føroysku rættargangslógini, sum væntandi verður samtykt í næstum. Tá verður ríkiligt høvi 

at fáa spurningin um lógarbroytingina greiddan.  
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Mentamálaráðið ber tí ongan ótta fyri, at føroyska útbúgvingin ikki fer at vera javnsett teimum 

donsku í mun til advokat- og dómarayrkið. Føroyska útbúgvingin er skipað eftir sama Bologna 

leisti, sum tær donsku, kortini lagað meira til føroysk viðurskifti.  

 

Til 2: Útbúgvingin, sum bleiv góðkend 14. mars 2019, miðar serliga ímóti at bjóða eina útbúgving 

á Fróðskaparsetrinum í føroyskari lóg, sum er meira lagað til Føroyar enn tær útbúgvingar, ið verða 

bjóðaðar á donskum universitetum. Høvuðsendamálið er í fyrstu atløgu at tryggja, at útbúgvin 

kunnu virka sum løgfrøðingar á javnbjóðis føti við danskt útbúnar løgfrøðingar í Føroyum.  

 

Í aðru atløgu er eisini ætlanin at taka upp samskifti við danskar myndugleikar at kanna, um 

forðingar eru hjá føroyskt útbúnum løgfrøðingum at virka í Danmark og ES.  

 

Sum er, loyva danskir myndugleikar løgfrøðingum úr ES-londum við rættarskipanum sera 

ymiskum frá tí donsku at virka í Danmark. Eisini hava íslendskir advokatar sambært 

Hoyvíkssáttmálanum havt rætt at virka sum advokatar í Føroyum. Fróðskaparsetrið er sannført  

um, at eisini hesi viðurskiftini koma upp á pláss.  

 

Samanumtikið: 

Samanumtikið er at siga, at ein nýggj útbúgving verður ikki gjørd abstrakt á einum  skriviborði. 

Slíkt er ein tilgongd, har sumt ikki er liðugt fyrr enn aftaná, at tilgongdin er komin ein ávísan 

veg. Eitt nú kann ein útbúgving ikki eftirmetast, áðrenn hon er farin í gongd, m.a. tí sjálvi skeiðini 

ikki eru endaliga skapað, fyrr enn tey eru roynd  í verki.  

 

Bachelor í lóg á Setrinum er ikki einans í veruleikanum, men eisini formliga, ein stigvís tilgongd, 

har Mentamálaráðið fyrst hevur góðkent bachelorútbúgvingina, og seinni verður so tann nýggja 

masterútbúgvingin, ið er neyðug fyri at røkka embætisútbúgvingini, góðkend. Øll ivamál eru ikki 

fingin av vegnum, fyrr enn øll útbúgvingin er góðkend, og rímiligt er tað. 

 

 

 

 

Vinarliga 

Mentamálaráðið 

 

Hanna Jensen 
landsstýriskvinna 


