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Spørgsmål nr. S 783 fra medlem af Folketinget Magni Arge (T): 

 

”Mener ministeren, at Færøernes Universitet på linje med andre 
universiteter i kongeriget Danmark har ret til at uddanne juridi-

ske kandidater, som kvalificerer kandidaterne til at opnå en ad-

vokatbestalling eller påtage sig dommerembede?” 

 

Begrundelse:  

 
”Det færøske undervisningsministerium, Mentamálaráðið, har 
godkendt en færøsk juridisk bacheloruddannelse, der har som 

formål at udgøre bachelordelen af den fremtidige 5-årige em-

bedsuddannelse ved Færøernes Universitet. I denne forbindelse 

er lagmandens kontor (Løgmansskrivstovan) i de færøske me-

dier blevet citeret for at sige, at det er det danske Justitsministe-

riums opfattelse, at den nævnte uddannelse ikke inden for den 

nuværende retsplejelov kan sidestilles med tilsvarende uddan-

nelser fra universiteter i andre dele af det danske rige, for så vidt 

angår dommer-, anklager- og advokaterhvervet. Hvis dette er 

korrekt, så vækker dette undren af flere årsager. For det første 

står der alene i § 42, stk. 3, i retsplejeloven om uddannelseskra-

vet til dommere, at der kræves »juridisk kandidateksamen«. Der 

står intet om, at uddannelsen skal være dansk og end mindre 

dansk i betydningen ikke færøsk. For det andet vækker det un-

dren, når »dansk« fortolkes snævert i § 119, stk. 2, nr. 3, om 

kravet til dansk bachelor- og kandidateksamen. Dansk kan som 

bekendt både på den ene side referere til dansk eksklusive fæ-

røsk og grønlandsk og på den anden side dansk inklusive færøsk 

og grønlandsk.” 

 

Svar: 

 

Arbejdsgruppen vedrørende en ny færøsk retsplejelov har afsluttet sit ar-

bejde i foråret 2019, og et udkast til ny retsplejelov for Færøerne blev den 

3. april 2019 sendt til udtalelse hos Færøernes Landsstyre og samtidig sendt 

i offentlig høring.  

 

I øjeblikket afventer vi høringssvarene til lovudkastet, og ved høringsfri-

stens afslutning vil der skulle tages stilling til, om høringssvarene giver an-

ledning til ændringer af lovudkastet.  

 

Helt generelt er det min opfattelse, at en person med en færøsk jurauddan-

nelse skal stilles som en person med en dansk jurauddannelse, hvis uddan-

nelserne kan sidestilles. Jeg vil derfor i det videre arbejde med lovudkastet 

have fokus på, at de to nævnte situationer behandles ens.  

 


