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Søguliga gongdin í málinum
Ved valget i 1998 faldt lagtingsvalget således ud, at det blev muligt for
Tjóðveldisflokkurin,
Fólkaflokkurin
og
Sjálvstýrisflokkurin
at
danne
landsstyrekoaliton. Denne landsstyrekoalition havde som hovedmål at forhandle med
den danske regering om at Færøerne udskiltes som en selvstændig stat. I den
forbindelse blev det aftalt at der skulle nedsættes en kommission der skulle udarbejde
et forslag til en grundlov for den påtænkte suveræne stat.
Efter 4 forhandlingsmøder med den danske regering i perioden mars – oktober 2000
endte forhandlingerne om færøsk suverænitet resultatløse.
Grundlovskommissionen – grundlógarnevndin - blev nedsat i 1999 i henhold til
lagtingslov. Medlemmerne var repræsentanter fra de politiske partier, landsstyret og
eksperter med samfundsvidenskabelig baggrund i bredeste forstand. Kommissoriet
var at udarbejde en grundlov for Færøerne.
Nogen egentlig betænkning fra udvalget kom der ikke i første omgang. Formanden
skrev to rapporter om udvalgets arbejde i henholdsvis 2001 og 2004.
I 2004 kom et landsstyre til der ikke længere havde færøsk suverænitet som mål.
Grundlovskommissionen blev nu ved lagtingslov omorganiseret til en
forfatningskommission – stjórnarskipanarnevndin. Kommissoriet var nu at udarbejde
en ”grundlæggende styrelseslov for Færøerne”. Det stod lidt uklart i kommissoriet
hvorledes det nye forslag skulle forholde sig til den gældende danske grundlov og
hjemmestyrelov.
I 2006 afgav forfatningskommissionen betænkning med et forslag til en forfatning for
Færøerne, indeholdende tilsvarende bestemmelser som forfatninger i andre lande
har vedrørende den lovgivende, udøvende og dømmende magt og indeholdende
frihedsrettigheder. Den mest centrale passus i loven i forhold til Danmark var nok i
præambelen hvor der siges at
“Denne forfatning går forud for love. Ingen lov eller sædvane må derfor regnes
for at være gældende bare fordi den er ældre end denne ordning eller har været
tålt i lang tid.”
Landsstyret tog aldrig indholdsmæssig stilling til forfatningsforslaget fra
kommissionen. Man mente at kommissionen var nedsat af lagtinget og at lagtinget
derfor burde bestemme forslagets videre skæbne. Landsstyret foreslog derfor i 2007
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at et såkaldt § 25 udvalg efter forretningsordenen af lagtingsmedlemmer sattes til at
arbejde videre med forfatningsforslaget.
I 2010 fremlagde § 25 lagtingsudvalget et forslag for lagtinget om Færøernes
forfatning. Der forelå en indstilling fra lagtingsdirektøren til præsidiet i lagtinger om
forslagets afvisning fra tinget idet det efter hendes opfattelse stred i mod
hjemmestyreloven og overtagelsesloven. Præsidiet ville i midlertidig ikke følge
direktørens indstilling og herefter foretoges en almindelig behandling af lovforslaget.
Forslaget blev sendt i udvalg efter 1. behandling, men bortfaldt idet udvalget ikke
havde afgivet betænkning før samlingens slutning.
I juni 2010 udarbejdede det danske justitsministerium et notat, hvoraf fremgik at
lagtingsudvalgets forslag ikke var i overensstemmelse med gældende
forfatningsretlige regler og at lagtinget ikke har kompetence til at gennemføre en
sådan retsakt, og selvom forslaget måtte blive gennemført, ville det ikke kunne have
de omhandlede retsvirkninger.
Lagtingsudvalgets forslag blev genfremsat af et enkelt lagtingsmedlem i august 2010,
det blev 1. behandlet i udvalg, udvalgsbetænkning afgivet og 2. behandlet 2. maj
2011. Statsministeren tilsendte 30. maj 2011 en skrivelse til lagmanden hvor han
”bekræfter vore tidligere samtaler om nødvendigheden af at landsstyret i god tid
retter henvendelse til regeringen med henblik på , at de tvivlsspørgsmål i relationerne
til Danmark, som et forfatningsforslag fortsat måtte rejse, kan drøftes og afklares
inden en eventuel vedtagelse i lagtinget”. Forslaget blev herefter tilbagesendt i udvalg
i lagtinget og bortfald ved samlingens slutning 29. juli 2011.
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Innanhýsis notat frá Sjúrði Rasmussen, ráðgeva frá mars 2010:
Problemfelt har roknast kann við at danir koma at reagera í móti
stjórnarskipanini - skematiskt sett upp
Poul Michelsen
Sjúrður Skaale
Helgi Abrahamsen
Hans Pauli Strøm
Høgni Hoydal
Jenis av Rana
John Johannesen
Kári á Rógvi
Jaspur Vang
Jógvan á Lakjuni
løgtingsmenn/ lagtingsmænd

Løgtingið/ Lagtinget

Løgtingsmál nr. 140/2009: Uppskot til
løgtingslóg um Stjórnarskipan Føroya

Problemfelt har roknast kann við at danir
koma at reagera

Uppskot
til
løgtingslóg um Stjórnarskipan Føroya

Stjórnarskipan Føroya
Formæli

Danir koma helst at føra fram, at grundvøllurin
Vit, Føroya fólk, samtykkja hesa stjórnarskipan. í Føroyum er ikki stjórnarskipanarlógin í
Hon er grundvøllur undir stýri okkara, ið skal uppskoti,
men
grundlóg
ríkisins,
tryggja frælsi, trygd og trivnað.
heimastýrislógin og yvirtøkulógin.
Vit bygdu landið í fornari tíð og skipaðu okkum við
tingi, lógum, rættindum og
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skyldum.
Vit hava hildið ting til henda dag og skipað okkum
eftir tørvi okkara um landið alt.
Føroyar hava í øldir samstarvað við onnur lond
og ríki. Einki kann tó køva sjálvræði
landsins ella sjálvsavgerðarrætt okkara.

Danir fara helst at føra fram at so er ikki, men
vísa á, at mannagongdin fyri at Føroyar fara
burturúr ríkinum er ásett í grundlógini § 19 stk.
1 har sagt verður “Uden folketingets samtykke
kan (dronningen) dog ikke foretage nogen
handling, der indskrænker rigets område”

Landsins egnu lógir eru einans tær, sum gjørdar Danir fara helst at vísa á, at so er ikki. Sbr.
heimastýrislógini § 6 er ásett at øll viðurskifti,
eru á rættan hátt í landinum sjálvum
sum ikki hoyra undir føroyska heimastýrið,
eftir fólksins vilja.
verða umsitin sum ríkisins felagsmál av
ríkisvaldinum. Hesar lógir kunnu setast í gildi í
Føroyum sbr. mannagongdini í § 7.
Føroyar verða skipaðar eftir nútíðar tørvi og eftir
siðaarvi okkara við fólkaræði,
løgræði, rættindum og skyldum.

Allar lógir og siðvenjur skulu virða hesa
stjórnarskipan. Eingin lóg ella siðvenja má
tí vera hildin at hava gildi, bara tí hon er eldri enn
henda skipan ella hevur virkað í
langa tíð.

Fyrsti partur – Stýrislag

Danir fara helst at vísa á, at alt lóggavuvald í
Føroyum
hevur
sína
heimild
í
heimastýrisskipanini. Stjórnarskipanin hevur ti
lægri
status
enn
heimastýrislóg
og
yvirtøkulógin og kann tí ikki seta til viks
lóggávu á ikki yvirtiknum økjum.
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§ 1. Fólkið og landið
(1) Føroyar eru land, føroyingar eru tjóð og alt
vald í landinum er hjá Føroya fólki.

Danir fara at vísa á, at stjórnarskipanarliga
støða Føroya er ásett í heimastýrislógini § 1.
har ásett er at Føroyar eru sjálvstýrandi tjóð í
danska ríkinum samsvarandi heimastýrislógini
og at henda reglan í uppskotinum gongur í
móti hesi grein.

Danir fara at vísa á heimastýrislógina § 5 stk.
(2)
Føroyar
hava
sambært
sáttmálum 2 har ásett er at “Ríkisvaldið hevur
samstarvað við onnur lond og kunnu framvegis avgerðarrættin í spurningum, sum viðvíkja
samstarva við onnur lond sambært sáttmála.
ríkisins viðurskiftum við útheimin.”
(3) Um gjørt verður av at lata samveldisstovnum
vald, ið annars liggur hjá landsins myndugleikum,
skal hetta verða væl lýst í millumtjóða sáttmála.
Løgtingið skal samtykkja slíkan sáttmála, áðrenn
fólkið tekur endaliga avgerð á fólkaatkvøðu í
minsta lagi eitt hálvt ár og í mesta lagi eitt ár
seinni.
(4) Eitt og hvørt samveldissamstarv kann á sama
hátt sigast úr gildi, har fólkið skal
taka endaliga avgerð á fólkaatkvøðu í minsta lagi
eitt hálvt ár eftir og í mesta lagi eitt ár eftir at
Løgtingið hevur tikið støðu sína. Vanligur meiriluti
skal ráða.

§ 2. Valdsbýti
(1) Føroyar eru land við fólkaræði. Fólkið fremur
vald sítt gjøgnum Løgtingið, Føroya
Landsstýri og dómstólar.
(2) Løgtingið ger landsins lógir, landsstýrið Danir fara at vísa á at lóggávuskipanin í
Føroyum er býtt sundur millum føringar og
staðfestir og umsitur lógirnar og
danir. Føringar lóggeva á yvirtiknum økjum
dómstólarnir døma eftir lógunum. Løgting, sbr. heimastýrislógini § 4, danir lóggeva á
landsstýri og dómstólar skulu halda seg
restini sbr. § 6.
innan fyri vald sítt og heimildir.
(3) Løgtingið er fólkavalt.
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§ 3. Rættvísi
(1) Stjórnarskipanin er grundað á valdsbýti og
løgræði. Umframt rættindi ásett í hesi
skipan, verjir hon onnur rættindi, sum eru
sjálvsøgd.

§ 4. Ímyndir og mál
(1) Føroyar hava flagg, tjóðsang og skjaldrar- Danir fara at vísa á, at støða flagsins er
regulerað við heimastýrislógini § 12 har ásett
merki.
er at “Serligt føroyskt flagg verður viðurkent.”

(2) Føroyskt er tjóðarmál og alment mál.

Danir fara at vísa á at reglan gongur í móti
heimastýrislógini § 11 har sagt verður
“Føroyskt verður viðurkent sum høvuðsmál,
men danskt skal lærast væl og virðiliga, og
danskt kann eins væl og føroyskt nýtast í
almennum viðurskiftum.”

Annar partur - Rættindi og
skyldur
§ 5. Rættindi og verja teirra

Danir fara at vísa á at lóggávuskipanin í
(1) Rættindi kunnu einans avmarkast við lóg og í Føroyum er býtt sundur millum føringar og
danir. Føringar lóggeva á yvirtiknum økjum
samsvari við hesa stjórnarskipan.
sbr. heimastýrislógini § 4, danir lóggeva á
restini sbr. § 6. Føringar kunnu tí ikki á ikki
yvirtiknum málsøkjum lóggeva hesum
viðvíkjandi
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(2) Rættindi kunnu knýtast at heimarætti ella
bústaði.

Danir fara at føra fram at reglan má virða
heimastýrislógina § 11 stk. 2 har sagt verður
“Valrætt og valføri til stovnar, sum hoyra undir
føroyska heimastýrið, kunnu verða treytað av,
at avvarðandi er Føroyingur. Annars kann í
lóggávu ella umsiting ikki verða gjørdur munur
á
Føroyingum
og
øðrum
donskum
ríkisborgarum.”

(3) Landsins myndugleikar skulu altíð verja
rættindi hjá íbúgvum landsins.

Sum omanfyri. Má
heimastýrislógini.

virða

lóggávubýti

í

§ 6. Skyldur
(1) Øll skulu virða hesa skipan og tær lógir,
skyldur og rættindi, sum verða til í samsvari við
hana.
(2) Øll eiga at virða landsins arv og tilfeingi eins
og rættindi hjá øðrum.

§ 7. Javnstøða
(1) Øll fólk eru javnsett uttan mun til kyn, eyðkenni
ella frábreðgi.
(2) Eingin munur má vera tilvildarligur, órættvísur
ella mannminkandi.

§ 8. Lív og trygd
(1) Øll eiga rætt til lív og trygd.
(2) Eingin kann verða revsaður ella viðfarin
miskunnarleyst ella óvirðiliga.
(3) Deyðarevsing kann ikki ásetast.

§ 9. Persónligt frælsi
(1) Øll eru fræls og frí og vard móti ágangi.
3

Lóggevur á ikki yvirtiknum málsøki og gongur
í móti heimastýrislógini § 4 og § 6.
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(2) Frælsistøka kann einans fremjast við lóg.
Avgerð sambært slíkari lóg kann leggjast fyri
dómara.
(3) Verður ein handtikin fyri brotsverk, skal hann
fyri dómara innan 24 tímar. Bert
dómari kann staðfesta ella leingja handtøku.

(4) Dómari kann áleggja longri varðhald, tó í
mesta lagi fýra mánaðir, og bert um
longri revsing er væntandi. Dómari kann kortini í
heilt serligum førum áleggja longri
varðhald enn fýra mánaðir.
(5) Dómari kann í serligum førum áleggja
varðhald í einingi ella partvísari avbyrging,
tó í mesta lagi í tveir mánaðir.

§ 10. Bústaður og samskifti
(1) Bústaðir, ognir og alt privat samskifti eru vard
fyri inntrivum.
(2) Er neyðugt sambært lóg og landsins tørvi at
gera rannsókn, leggja hald á ella gera onnur
inntriv, skal dómari í úrskurði gera av, um tað er
loyviligt. Er tað ógjørligt
Undan inntrivinum, skal úrskurður gerast aftaná.

§ 11. Ognarrættur
(1) Allar ognir og øll rættindi eru vard fyri ágangi.
(2) Almennur myndugleiki kann eftir mannagongd
í lóg taka ræði á privatari ogn ella rætti. Tílík lóg Lóggevur eisini á ikki yvirtiknum málsøki og
skal samtykkjast av tveimum triðingum av gongur í móti heimastýrislógini § 4 og § 6.
tinglimum, og ognartøkan skal fara fram sambært
neyðugum og átrokandi almennum tørvi.

(3) Fyri slíka ognartøku skal fult endurgjald latast.
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§ 12. Trúarfrælsi
(1) Øll eiga rætt at trúgva og útinna sína trúgv.
(2) Kristnitrúnni kunnu verða veittar serligar
sømdir, tó uttan at gera seg inn á aðrar
fatanir.
(3) Fólkakirkjan eigur lut eftir gomlum siði.

§ 13. Valrættur
(1) Val til Løgting, kommunustýri og
fólkaatkvøður fara fram á almennum, loyniligum
og beinleiðis vali. Í lóg verður ásett, hvør er
valbærur, og hvør hevur
valrætt.

§ 14. Framsøgufrælsi
(1) Ein og hvør eigur rætt til undir ábyrgd at hava
og bera fram sína hugsan.
(2) Á sama hátt eiga øll rætt at vera við í samskifti
og taka ímóti upplýsing.

§ 15. Felagsfrælsi
(1) Øll hava rætt at taka seg saman í feløg og
fylkingar til eitt og hvørt endamál.
(2) Feløg og fylkingar kunnu avsigast, um atlit at
trygd, friði og landaskili krevur tað.

§ 16. Savningarfrælsi
(1) Øll eiga rætt at savnast á almennum staði, um
hetta ikki brýtur trygd, frið og landaskil.

§ 17. Vinna og arbeiði
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(1) Øll eiga javnbjóðis rætt til at reka vinnu og
handil.
(2) Øll eiga javnbjóðis rætt at arbeiða.

§ 18. Skúli
(1) Øll eiga javnbjóðis rætt til undirvísing. Øll hava
skyldu at taka við undirvísing í barna- og
ungdómsárum.
(2) Foreldur kunnu sjálvi taka á seg ábyrgd av
undirvísing barnanna, men dygdin skal
vera eins góð og tann, ið tað almenna bjóðar.

§ 19. Sosial trygd
(1) Øll eiga rætt til sømilig kor.
(2) Landið skal hava umsorgan fyri, at øll fáa
virðilig ellisár.
(3) Tann, sum hvørki sleppur fram at egnari vinnu
ella løntum arbeiði, eigur at fáa almennan stuðul
og styrk.

§ 20. Familja
(1) Landið tryggjar familjuni góðar umstøður.
(2) Børn eiga rætt til at vaksa upp undir tryggum
og góðum korum.

§ 21. Innløgurættindi
(1) Øll eiga rætt til egna innløgu.
(2) Nú reka menn hval á land upp; tá skal tað
mesta vera drápspartur ella heimapartur.
(3) Landið skal gera tær avmarkingar, sum
neyðugar eru til tess at tryggja fæstovnar,
innløgurætt, búseting og náttúrutilfeingi.
(4) Tá ið íbúgvar leggja inn á sjónum ella á landi
til sín sjálvs, uttan at gjald er uppií, skal innløgan
vera teimum frí og fingin.

Lóggevur eisini partvís á ikki yvirtiknum
málsøki og gongur í móti heimastýrislógini § 4
og § 6.
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§ 22. Hvørsmansrættur
(1) Øll eiga rætt at ferðast og fara á sjógvi og
landi, tá ið tað ikki er fólki, fæi og
náttúru til ampa.

§ 23. Óðalsjørð og landsjørð
(1) Er ætlanin við lóg at einskilja landsjørð, skal
henda lóg leggjast til fólkaatkvøðu í
minsta lagi eitt hálvt ár eftir- og í mesta lagi eitt ár
eftir, at Løgtingið hevur samtykt
hana.
(2) Tingið kann áseta reglur um stødd á
óðalsjørð.

§ 24. Tilfeingi og umhvørvi
(1) Myndugleikarnir varða um tilfeingi landsins.
(2) Tá vunnið verður úr landsins tilfeingi, skal
landið antin krevja viðurlag ella tryggja
øllum vinnurætt.
(3) Margfeldið á landi og á havleiðum landsins,
sum privat ikki eiga, er tilfeingi og
ogn fólksins.
(4) Landið tryggjar, at bæði almenna og privata
tilfeingi landsins verður umsitið á
sjálvberandi hátt við umsorgan fyri umhvørvinum.

Triði partur - Fyrisiting
§ 25. Fyrisitingarlig rættindi

Sbr. heimastýrislógini § 4 og § 6 kann hetta
(1) Øll eiga rætt til fyrisiting, sum er grundað á lóg, kapittul bara galda fyri yvirtikin málsøki sbr.
Lóggevur eisini á ikki yvirtiknum málsøki og
góðan fyrisitingarsið, opinleika
gongur í móti heimastýrislógini § 4 og § 6.
og gjøgnumskygdar mannagongdir.
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(2) Allar fyrisitingarligar avgerðir skulu vera
sakliga grundaðar, og allar metingar og
grundgevingar av týdningi skulu vera skjalfestar.
(3) Tekur almennur stovnur ella myndugleiki
fyrisitingarliga avgerð, ið gongur ímóti
áhugamálum hjá borgara, skal hann hava
skrivliga grundgeving.
(4) Fyrisitingarlig rættindi og mannagongdir skulu
ásetast í lóg, sum m.a. skal áseta
rætt til innlit í almenn viðurskifti, egin viðurskifti og
avgerðarmál, rætt til at leggja
fyrisitingarliga avgerð fyri óhefta kærunevnd ella
dómstól, rætt til hoyring um
avgerðir og fyriskipanir; rætt at lata onnur
umboða seg í almennum málum, og krøv
um gegni í fyrisitingini.

§ 26. Kommunur
(1) Føroyar eru skipaðar í kommunur undir
landsins eftirliti. Løgtingið ásetir, í hvønn
mun kommunur kunnu skuldbindast við láni,
borgan og á annan hátt.
(2) Kommunustýrini eru fólkavald sambært lóg og
skipa viðurskiftini á staðnum.
(3) Kommunur kunnu við heimild í lóg álíkna skatt
til tess at fíggja tær uppgávur, sum
eru álagdar teimum.

Fjórði partur – Dómsvald
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§ 27. Skipan
(1) Dómsvaldið er hjá óheftum dómstólum, sum
verða skipaðir sambært lóg.
Rættargangur er almennur og skipaður við í
minsta lagi tveimum rættarstigum.
Rættargangur kann kortini vera lokaður, um
serlig viðurskifti krevja tað.
(2) Dómari skal í yrki sínum bert halda seg til
lógina. Dómari kann bert verða loystur
úr starvi, tá hann hevur nátt galdandi
fráfaringaraldri, um umskipan av dómstólunum
ber við sær, at hann verður fluttur í annað starv,
ella við dómi.
(3) Reglur um tilnevning av dómarum og um
setanarviðurskifti teirra verða ásett í lóg.

§ 28. Skuldseting og ákæra
(1) Skuldseting og ákæra kunnu einans setast
fram sambært heimild í lóg.
(2) Eingin kann revsast uttan beinleiðis heimild í
lóg.

§ 29. Leikfólk í rættargongdini
(1) Nevningar
revsimálum.

skulu

døma

í

strongum

(2) Í øðrum revsimálum kunnu eisini dómsmenn
døma saman við løgfrøðiligum
dómara.
(3) Serkøn fólk kunnu eisini luttaka sum dómarar
í rættarmálum.

§ 30. Rættarmál
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(1) Øll eiga rætt at vera umboðað í revsimálum Lóggevur á ikki yvirtiknum málsøki og gongur
ella øðrum málum, sum tað almenna reisir móti tí móti heimastýrislógini § 6.
teimum.
(2) Rættindi til sakkøna umboðan og fría
málsgongd skulu nágreinast í lóg.

Fimti partur – Stýrisskipan
Løgting

§ 31. Heimildir
(1) Á tingi fær fólkið rødd og tekur støðu sína.
(2) Umframt løgtingsmenn kunnu løgmaður og
landsstýrismenn leggja uppskot fyri
tingið.
(3) Løgtingsuppskot, ið Løgtingið hevur samtykt,
fær lógargildi, tá ið tað er staðfest
av løgmanni og kunngjørt innan 30 dagar eftir
samtykt.

§ 32. Lóggávumannagongd
(1) Lógaruppskot skulu fyri tingið tríggjar ferðir.
Eftir aðru viðgerð kunnu bert smávegis broytingar
gerast.
(2) Tveir triðingar av tingmonnum
samtykkja, at lóg fær gildi við afturvirkni,

kunnu

tó bert um lógin er til fyrimuns fyri borgaran.

(3) Eftir val og eftir at tingárið er endað, falla øll
framløgd uppskot burtur.
(4) Løgtingið kann veita landsstýrismonnum
heimild at áseta almennar reglur í
kunngerð.
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(5) Løgtingið kann leggja
vegleiðandi fólkaatkvøðu

spurningar

til

(6) Ein triðingur av tingmonnum kann krevja lóg
lagda til vegleiðandi fólkaatkvøðu
eina viku eftir, at hon er samtykt. Lógir um fíggjar, lønar- og skattamál og lógir um
útinning av galdandi millumlanda sáttmálum
kunnu ikki leggjast til fólkaatkvøðu.

§ 33. Val
(1) Løgtingið hevur í mesta lagi 33 limir.
(2) Løgtingið ásetur valskipan í lóg.
(3) Valbærur er hvør, sum hevur valrætt til
løgtingið.
(4) Tingið ger sjálvt av, hvør av røttum er valdur.
(5) Tingið ger av, um tingmaður, sum, eftir at
hann varð valdur, er dømdur fyri
brotsverk, ið kann hava við sær minst fýra
mánaða fongsulsrevsing, eigur at sita á
tingi.

§ 34. Valskeið
(1) Tingið verður valt fyri fýra ár í senn. Løgmaður
skrivar út val.
(2) Løgmaður kann skriva val út í ótíð, men tá
kunnu tveir triðingar av løgtingsmonnum innan 24
tímar broyta hesa avgerð við einum uppskoti um
misálit
á
løgmann.
(3) Løgtingið kann samtykkja, at val skal vera í
ótíð.
(4) Gamla tingið eigur sæti, til nýggja tingið er
sett.
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(5) Tingformaður setir tingið 12. yrkadagin eftir
val.
(6) Val skal skrivast út í minsta lagi fýra vikur og í
mesta lagi seks vikur fyri valdagin.

§ 35. Tingstarv
(1) Tingmenn røkja sætið sum álitisstarv og eru
bert bundnir av sannføring síni.
(2) Samsýning og eftirløn hjá tingmonnum og
landsstýrismonnum verða ásettar eftir
tilmæli frá serligari nevnd. Broytingar fáa gildi eftir
næsta val.
3) Tingmenn mugu ikki vera í álitisstørvum, í
ráðum og nevndum undir landinum ella
sita
sum
dómarar.
Verður
tingmaður
landsstýrismaður ella løgmaður, tekur varamaður
sæti á tingi.

§ 36. Tingformaður
(1) Tingið velur formann og næstformenn.
(2) Tingformaður situr alt valskeiðið, uttan so, at
tveir triðingar av løgtingsmonnum
krevja nýval av formansskapi.

§ 37. Tingseta
(1) Tingið kemur saman ólavsøkudag eftir
gomlum siði.
(2) Tingið ger í síni tingskipan av, nær tingsetan
byrjar og endar.

§ 38. Tingsins virki
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(1) Tingið ásetur sjálvt tingskipan sína, og
tingformaður skipar tingsins virki.

(2) Umframt tingmenn kunnu bert løgmaður,
landsstýrismenn og onnur eftir
formansins tykki møta og taka orðið á tingi.
(3) Løgtingsformaðurin boðar til fundar og
kunnger dagsskrá. Ein triðingur av
løgtingsmonnum ella løgmaður kunnu krevja, at
tingfundur verður hildin.
(4) Skal uppskot verða samtykt á tingi, skal
meirilutin av tingmonnum vera møttur.
Eru fleiri fyri enn ímóti, er uppskotið samtykt.
(5) Tá ið tingið hevur umrøtt mál, kann tað gera
sínar niðurstøður í samtykt.
(6) Tá tingsetan byrjar, greiðir løgmaður frá støðu
landsins og tí, ið landsstýrið ætlar
at fremja.

§ 39. Nevndir
(1) Tingið skipar seg í nevndir, og umboðini
verða vald eftir lutfalli. Onnur álitisstørv
kunnu veljast sambært tingskipan.
‘

§ 40. Innlit
(1) Tingfundir eru almennir. Frítt er at endurgeva
og varpa út tingfundir, men teir
kunnu lokast, um tað er neyðugt.
(2) Løgtingsmenn kunnu, um ein triðingur av
tingmonnum tekur undir, krevja
frágreiðing frá løgmanni ella landsstýrismanni um
almenn mál.
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(3) Á sama hátt kann meirilutin av einari
løgtingsnevnd krevja frágreiðing frá
løgmanni og landsstýrismanni um almenn mál.
(4) Nevndarfundir kunnu vera almennir.

§ 41. Sømdir tingmanna
(1) Eingin má handtaka tingmann ella reisa
ákæru ímóti honum uttan samtykki frá
tinginum. Tó kann tingmaður takast á búri.
(2) Tingmaður kann bert við tingsins samtykki
verða kravdur til svars uttantings fyri tað, hann
sigur innantings.

Landsstýrið

§ 42. Myndugleiki
(1) Landsstýrið er ovasti fyrisitingarmyndugleiki.
(2) Tó kann við lóg heimild verða latin nevndum,
stýrum og ráðum at taka endaligar fyrisitingarligar
avgerðir. Løgtingið kann ikki velja limir í hesar
nevndir, stýri og ráð.

§ 43. Fyrisitingarábyrgd
(1) Landsstýrið skal fremja, halda og útinna hesa
skipan og allar tinglógir.
(2) Løgmaður samskipar starv landsstýrismanna
og hevur eftirlit við, at teir sita um málsøkini á
lógligan og fullgóðan hátt.
(3) Løgmaður og landsstýrismenn hava rættarliga
ábyrgd av fyrisitingini av teimum
málsøkjum, sum eru løgd til teirra.
(4) Mál viðvíkjandi hesi rættarligu ábyrgd verða
dømd av serligum nevningatingi.
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Reglur um hesa
løgtingslóg.

ábyrgd

skulu

ásetast

í

§ 44. Løgmansval
(1)
Annan
dagin
eftir
val
tilnevnir
løgtingsformaðurin eftir samráð við nývalda
Løgtingið samráðingarleiðarar at skipa landsstýri.
Løgtingsformaðurin hann seta tíðarfreist á, og um
ikki rokkið er á mál, kann hann hava nýtt samráð
og tilnevna
nýggjan samráðingarleiðara.
(2) Innan 10 yrkadagar eftir fyrsta tingfund eftir
løgtingsval leggur løgtingsformaður
uppskot um løgmansevni fyri Løgtingið. Løgtingið
skal í seinasta lagi 4. yrkadagin
eftir greiða atkvøðu um uppskotið. Eru fleiri
atkvøður fyri enn ímóti, er løgmaður
valdur. Eru fleiri uppskot um løgmann, ger tingið
av, hvat uppskot fyrst kemur til
atkvøðugreiðslu.
(3) Havnar Løgtingið øllum uppskotum frá
løgtingsformanninum um løgmansevni,
boðar formaðurin aftur til samráðs sambært stk.
(1) og setur innan 4 yrkadagar
framaftur uppskot um løgmansevni,
Løgtingið sama dag greiðir atkvøðu um.

sum

(4) Um Løgtingið eftir fýra fundir ikki hevur valt
løgmann, skrivar starvandi løgmaður út nýval til
Løgtingið.

§ 45. Skipan
(1) Í landsstýrinum sita løgmaður og í mesta lagi
sjey landsstýrismenn.
(2) Løgmaður tilnevnir og Løgtingið góðkennir
varaløgmann.
(3) Løgmaður tilnevnir landsstýrismenn.
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(4) Løgmaður kann loysa landsstýrismann og
varaløgmann úr starvi. Atkvøður
meirilutin av øllum tingmonnum fyri,
løgmaður loysa landsstýrismann ella

skal

varaløgmann úr starvi.
(5) Atkvøður meirilutin av øllum tingmonnum fyri,
verður løgmaður loystur úr starvi.

(6) Um tingið setir løgmann frá, ella løgmaður
biður um at verða loystur úr starvi ella doyr, virkar
landsstýrið sum starvsstjórn, til nýggjur løgmaður
er valdur í seinasta lagi 10 yrkadagar seinni.

(7) Tá val er skrivað út, leggur løgmaður og alt
landsstýrið frá sær. Løgmaður og
landsstýrið halda tó fram sum starvsstjórn, til nýtt
landsstýri er skipað.

§46. Málsøki
(1) Løgmaður býtir málsøki landsstýrisins millum
landsstýrismenninar. Teir sita fyri
málsøkjum sínum hvør sær.
(2) Løgmaður samskipar starv landsstýrismanna
og boðar regluliga til
landsstýrisfundar, har øll uppskot, sum skulu fyri
Løgtingið, verða løgd fram.

Fíggjarviðurskifti

§ 47. Skattur
(1) Eingin skattur beinleiðis ella óbeinleiðis kann
leggjast á, broytast ella avtakast
uttan við lóg.
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(2) Beinleiðis ella óbeinleiðis skattur ella gjøld
kunnu ikki verða áløgd fyri virksemi,
sum er farið fram, áðrenn lógaruppskot um hetta
varð lagt fyri Løgtingið.

§ 48. Fíggjarlóg
(1) Landsstýrið leggur fyri mikkjalsmessu fram
uppskot um fíggjarlóg landsins fyri
komandi ár.
(2) Verður fíggjarlógin ikki samtykt fyri ársskiftið,
skal landsstýrið leggja fram
uppskot um fyribilsjáttan.
(3) Fíggjarlógin skal lýsa alt fíggjarvirksemi
landsins.
(4) Allar almennar útreiðslur skulu hava heimild í
fíggjarlóg ella aðrari játtanarlóg. Tó
kann fram til 31. mars verða ávístur peningur av
farnu fíggjarlógini fyri útreiðslur, ið havdar eru í
farna fíggjarári.
(5) Allar almennar skuldbindingar skulu hava
heimild í lóg.
(6) Við lóg kunnu stovnar leggjast uttan fyri
fíggjarlógina.

§ 49. Eykajáttan
(1) Eykajáttan kann veitast við lóg.
(2) Er mál bráðneyðugt, kann Løgtingsins
Fíggjarnevnd eftir uppskoti frá landsstýrinum
veita eykajáttan, uttan so er, at ein triðingur av
nevndarlimunum krevur
málið avgjørt við lóg.
(3) Eykajáttanir, sum Fíggjarnevndin hevur veitt
ígjøgnum árið, skulu góðkennast við
eykafíggjarlóg í seinasta lagi 31. desember sama
ár. Landsstýrið hevur skyldu at leggja fram
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eykajáttanarlógaruppskot
innan 1. desember

hesum

viðvíkjandi

.
§ 50. Játtanarskipan
(1) Almenn játtanarskipan skal samtykkjast sum
lóg.

§ 51. Roknskapir
(1) Landskassaroknskapurin skal verða lagdur
fyri Løgtingið í seinasta lagi seks
mánaðir eftir fíggjarárslok.
(2) Landskassaroknskapurin við viðmerkingum
grannskoðaranna verður innan 1. november
lagdur fyri Løgtingið til samtyktar.
(3) Reglurnar í stk. (1) og stk. (2) verða eisini
nýttar fyri roknskapir hjá almennum
stovnum, sum hava sjálvstøðugan roknskap.

§ 52. Grannskoðan
(1) Tingið velur løgtingsgrannskoðarar og
landsgrannskoðara. Virksemi teirra verður
ásett í lóg.

§ 53. Landsbanki
(1) Landsbankin skal umsita tey fíggjar- og
búskaparmál, sum við lóg eru løgd
honum at umsita.

§ 54. Búskapargrunnur
Búskapargrunnur
Landsins
skal
tryggja
skynsama nýtslu av serinntøkum landskassans,
og skipa rættvíst býti av hesum inntøkum millum
verandi og komandi
ættarlið. Grunnurin verður skipaður við lóg.
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§55. Eftirlit
(1) Løgtingið ansar eftir, at landsstýrið virkar
sambært lóg.
(2) Løgtingið kann skipa nevndir av tingmonnum
at kanna mál av almennum
týdningi. Nevndirnar hava rætt at krevja skrivligar
ella munnligar upplýsingar frá
privatum
borgarum
og
frá
almennum
embætismonnum. Nevndirnar skulu, eftir at
hava kannað málið, leggja frágreiðing fyri
Løgtingið.
(3) Nevndirnar kunnu eisini krevja, at
løgtingsformaðurin setir óheftan kanningarstjóra
ella kanningarnevnd av serkønum at kanna og
gera niðurstøður um embætisførslu løgmans ella
landsstýrismanna. Hesi hava rætt at krevja
skrivligar og munnligar vitnisfrágreiðingar frá
embætisfólki
og
einstøkum
borgarum.
Niðurstøðurnar kunnu leggjast fyri dómstólarnar.
Um 2/5 av øllum tingmonnum
krevja tað, skal løgtingsformaðurin somuleiðis
seta slíkan kanningarstjóra ella
kanningarnevnd.

§ 56. Løgtingsins umboðsmaður
(1) At hava eftirlit við landsins fyrisiting velur
Løgtingið Løgtingsins Umboðsmann,
sum ikki kann vera tingmaður.
(2) Reglur um val og virki hjá Løgtingsins
Umboðsmanni verða ásettar í lóg.

§ 57. Uttanríkisvald
(1) Landsstýrismaður varðar av uttanríkismálum
og uttanríkistænastu mótvegis
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útlondum.
(2) Løgtingið velur uttanlandsnevnd, sum
landsstýrið skal ráðføra seg við í sambandi
við millumtjóða samráðingar og
uttanríkispolitiskar avgerðir av serligum týdningi.
(3) Millumtjóða sáttmálar skulu samtykkjast av
Løgtinginum.

Sætti partur - samtykt og gildi

§ 58. Samtykt og gildi
(1) Henda stjórnarskipan eins og seinni
broytingar í henni skulu samtykkjast á tingi,
áðrenn fólkið tekur endaliga avgerð á
fólkaatkvøðu í minsta lagi eitt hálvt ár seinni.
(2) Samstundis fer úr gildi løgtingslóg nr. 103 frá
26. juli 1994 um stýrisskipan
Føroya.
(3) Stjórnarskipanin ella broytingar í henni fáa
gildi sama dag, sum fólkið hevur tikið
avgerð sína.

Viðmerkingar:

§ 25-nevndin, sum Løgtingið valdi í desember
2008 (løgtingsmál nr. 31/2008), og sum varð vald
aftur í august 2009 (løgtingmál nr. 1/2009) at gera
uppskotið um stjórnarskipan fyri Føroyar klárt at
leggja fyri tingið, er nú liðug við arbeiðið sítt.
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Nevndin hevur havt tilsamans 26 nevndarfundir.
Nógvir av hesum fundum hava verið í heilar
dagar. Nevndin hevur nýtt alt tað arbeiði, sum
higartil er gjørt í sambandi við stjórnarskipan
Føroya, sum grundarlag.

Endamálið hevur verið at finna breiðar politiskar
semjur við støði í tí arbeiði, sum
longu er gjørt, og at orða eitt uppskot, sum er á
nøktandi løgfrøðiligum støði.
Nevndin hevur gjørt av at nýta stuttar,
yvirskipaðar orðingar til tess at tryggja, at
skipanin verður liðilig og væl egnað at tillaga seg
broyttum umstøðum. Hetta er orsøkin til, at
viðmerkingar ikki eru til tær einstøku
lógargreinarnar. Nevndin metir, at rúmd eigur at
vera givin fyri, at tulkingin av teimum einstøku
greinunum kann
broytast við tíðini.

Til tess at røkka hesum máli, hevur nevndin
lutvíst sjálv arbeitt við uppskotinum, og
lutvíst saman við umsitingini í Løgtinginum.

Harumframt hevur nevndin fingið skrivligar
frágreiðingar frá serfrøðingum um ymisk
viðurskifti, og kallað serfrøðingar inn í nevndina.

Eisini eru ávísir
viðkomandi fólk.

spurningar

umrøddir

Nevndin metir, at uppskotið nú er egnað at
leggja fyri tingið til viðgerðar, og síðani til
fólkaatkvøðu.

Tað hevur eydnast at fáa semju í nevndini um
so at siga allar greinarnar í lógini.

við

52

Hóast nevndin leggur eitt felags uppskot fram,
eru nevndarlimir, sum í tingviðgerðini
vilja gera vart við serstøðu í ávísum greinum.

Á Løgtingi, tann 27. februar 2010
Poul Michelsen, Sjúrður Skaale, Helgi
Abrahamsen, Hans Pauli Strøm, Høgni Hoydal,
Jenis av Rana, Kári á Rógvi, Jaspur Vang, John
Johannessen, Jógvan á Lakjuni
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Justitsministeriets notat af 2. juni 2010 om forslag til en Færøsk forfatning

NOTAT
om
forslag til en Færøsk forfatning

1. Indledning

Statsministeriet har ved brev af 18. marts 2010 anmodet Justitsministeriet om en nærmere vurdering af de
forfatningsretlige spørgsmål, som et forslag til lagtingslov om Færøernes Forfatning (herefter
forfatningsforslaget) rejser. Forslaget er den 6. marts 2010 fremsat for det færøske Lagting, hvor en
afstemning om forslaget under førstebehandlingen den 26. marts 2010 måtte udsættes, fordi der ikke var
nok lagtingsmedlemmer til stede til at gennemføre afstemningen.

Det nævnte forslag er betegnet ”Færøernes Forfatning” og består af 58 paragraffer. Forfatningsforslaget
indeholder bl.a. bestemmelser om magtfordeling, menneskerettigheder, forvaltningsretlige spørgsmål,
dømmende magt, Lagtinget, landsstyret, finansforhold og den udenrigspolitiske kompetence. Foruden de
enkelte paragraffer indeholder forfatningsforslaget en præambel.

Det er kendetegnende for forfatningsforslaget, at det på en række punkter er vanskeligt forståeligt. Dette
skal bl.a. ses i lyset af, at der ikke til forslagets enkelte bestemmelser er knyttet bemærkninger, hvor det
nærmere indhold af den enkelte bestemmelse er beskrevet.

Forfatningsforslaget skal for at træde i kraft ”vedtages af tinget, inden folket tager endelig afgørelse ved en
folkeafstemning mindst et halvt år senere”, jf. forslagets § 58. Så vidt Justitsministeriet er orienteret, er der
ikke taget skridt til en eventuel regulering af spørgsmålet om afholdelse af en sådan folkeafstemning på
Færøerne.
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Under pkt. 2 foretages en overordnet gennemgang af forfatningsforslagets opbygning og indhold, og under
pkt. 3 gives en kort beskrivelse af den færøske selvstyreordning.

Herefter følger under pkt. 4 en generel vurdering af forfatningsforslaget, mens der under pkt. 5 foretages en
vurdering af forfatningsforslagets enkelte bestemmelser.

Notatet afsluttes i pkt. 6 og sammenfattes i pkt. 7.

2. Forfatningsforslagets opbygning og indhold

Forfatningsforslaget har titlen ”Forslag til lagtingslov om Færøernes Forfatning”. Forslaget indledes med en
præambel, hvorefter følger 6 dele med i alt 58 paragraffer. Efter forfatningsforslagets bestemmelser følger
som en afslutning bemærkninger om udarbejdelsen af forfatningsforslaget fra det såkaldte ”§ 25-udvalg”,
som Lagtinget havde valgt til at udarbejde forslaget til Færøernes forfatning. Udvalget bestod af 10
lagtingsmedlemmer.

I forslagets præambel anføres bl.a., at forfatningen vedtages af Færøernes folk, og at den er fundamentet
under det færøske folks styre, som skal sikre frihed, sikkerhed og trivsel. Det anføres også, at Færøerne i
århundreder har samarbejdet med andre lande og riger, og at intet kan kvæle landets uafhængighed eller
det færøske folks selvbestemmelsesret. Endvidere anføres det, at landets egne love kun omfatter dem, som
er udarbejdet på rette måde i selve landet efter folkets vilje, og at alle love og sædvaner skal respektere
forfatningen, ligesom ingen lov eller sædvane må antages at gælde, blot fordi den er ældre end forfatningen
eller har været anvendt i lang tid.

Forfatningsforslagets første del er betegnet ”Forfatning” og indeholder 4 paragraffer (§§ 1-4). I § 1 om ”Folket
og landet” anføres, at Færøerne er et land, færingerne er en nation og al magt i landet ligger hos Færøernes
folk. I forlængelse heraf anføres det, at Færøerne ifølge aftaler har samarbejdet med andre lande og
fremdeles kan samarbejde med andre lande ifølge overenskomst. Det anføres også, at såfremt det besluttes
at afgive magt til unionsinstitutioner, som ellers tilkommer landets myndigheder, skal dette være klart belyst
i en international overenskomst, og Lagtinget skal vedtage en sådan overenskomst, inden folket tager endelig
afgørelse ved en folkeafstemning mindst et halvt år og højst et år senere. Endelig anføres det bl.a., at ethvert
unionssamarbejde kan opsiges på samme måde, hvor folket ved en folkeafstemning skal tage endelig
afgørelse mindst et halvt år efter og højst et år efter, at Lagtinget har taget stilling.
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I § 2 om ”Magtfordeling” anføres bl.a., at Færøerne er et land med demokrati, og at folket udøver sin magt
gennem Lagting, Færøernes landsstyre og domstole. Lagtinget vedtager landets love, landsstyret stadfæster
og administrerer lovene, og domstolene dømmer i henhold til lovene. I § 3 om ”Retfærdighed” anføres bl.a.,
at forfatningen foruden de rettigheder, der er fastsat i forfatningen, beskytter andre indlysende rettigheder,
mens det i § 4 om ”Symboler og sprog” anføres, at Færøerne har flag, nationalsang og våbenskjold, og at
færøsk er nationalsprog og offentligt sprog.

Forfatningsforslagets anden del er betegnet ”Rettigheder og pligter” og indeholder 20 paragraffer (§§ 5-24).
I § 5 om ”Rettigheder og deres beskyttelse” anføres bl.a., at rettigheder kun kan begrænses ved lov og i
overensstemmelse med forfatningen, og at rettigheder kan knyttes til statsborgerskab eller bopæl. I § 6 om
”Pligter” anføres bl.a., at alle skal respektere forfatningen og de love, pligter og rettigheder, som udfærdiges
i overensstemmelse med den.

Herefter følger i forfatningsforslagets §§ 7-24 bestemmelser om en række konkrete rettigheder. Det drejer
sig om rettigheder vedrørende ”Ligestilling”, ”Liv og sikkerhed”, ”Personlig frihed”, ”Bolig og
kommunikation”,

”Ejendomsret”,

”Trosfrihed”,

”Valgret”,

”Ytringsfrihed”,

”Foreningsfrihed”,

”Forsamlingsfrihed”, ”Erhverv og arbejde”, ”Skole”, ”Social sikkerhed”, ”Familie”, ”Indtægtsrettigheder”,
”Allemandsret”, ”Odelsjord og landsjord” samt ”Ressourcer og miljø”.

Forfatningsforslagets tredje del er betegnet ”Forvaltning” og indeholder 2 paragraffer (§§ 25 og 26). Af § 25
om ”Forvaltningsmæssige rettigheder” fremgår bl.a., at alle har ret til en forvaltning, der bygger på lov, god
forvaltningsskik, åbenhed og gennemsigtige procedurer, ret til sagligt begrundede forvaltningsafgørelser, ret
til dokumentation af alle vurderinger og begrundelser, og ret til en skriftlige begrundelse for afgørelser, der
går imod borgerens interesser. Det fremgår også, at forvaltningsmæssige rettigheder og procedurer skal
fastsættes i lov. Af § 26 om ”Kommuner” fremgår bl.a., at Færøerne er inddelt i kommuner under landets
opsyn, at Lagtinget fastsætter, i hvilken udstrækning kommunerne kan gældsætte sig, at kommunerne med
hjemmel i lov kan påligne skat, og at kommunalbestyrelserne er folkevalgte og regulerer forholdene på
stedet.

Forfatningsforslagets fjerde del er betegnet ”Den dømmende magt” og indeholder 4 paragraffer (§§ 27-30).
I § 27 om ”Organisation” anføres bl.a., at den dømmende magt er hos uvildige domstole, og at retsplejen er
organiseret med mindst to retlige instanser. Bestemmelsen indeholder endvidere regler om bl.a. offentlighed
i retsplejen samt dommeres udnævnelse og afsættelse. I § 28 om ”Sigtelse og anklage” anføres, at sigtelse
og tiltale alene kan fremsættes med hjemmel i lov, og at ingen kan straffes uden direkte hjemmel i lov. I § 29
om ”Lægfolk i retsplejen” anføres bl.a., at nævninge skal dømme i alvorlige straffesager, og at i andre
straffesager kan domsmænd dømme sammen med en juridisk dommer. Af § 30 om ”Retssager” fremgår bl.a.,
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at alle har ret til at blive repræsenteret i straffesager og andre sager, som det offentlige rejser mod dem,
ligesom retten til sagkyndig repræsentation og fri proces skal præciseres i lov.

Forfatningsforslagets femte del er – ligesom første del – betegnet ”Forfatning” og indeholder 27 paragraffer
(§§ 31-57) fordelt på 3 afsnit. Det første afsnit omhandler Lagtinget og indeholder regler om bl.a.
lovgivningsproceduren, valg, valgperiode, tingsmændene, tingsformanden, tingssamlingen, tingets arbejde
og udvalg samt offentlighed ved tingets møder. Det andet afsnit omhandler landsstyret og indeholder regler
om bl.a. valg af lagmand samt landsstyrets organisation, sagsområder og forvaltningsmæssige ansvar. Det
tredje afsnit omhandler finansforhold og indeholder regler om skat, finansloven, tillægsbevillinger,
bevillingsordningen, landskasseregnskabet, revision, Landsbanken og Økonomifonden.

Forfatningsforslagets femte del indeholder afslutningsvis 3 generelle bestemmelser. Af § 55 om ”Tilsyn”
fremgår bl.a., at Lagtinget fører tilsyn med, at landsstyret arbejder i henhold til lov, mens det af § 56 om
”Lagtingets ombudsmand” fremgår, at ombudsmanden fører tilsyn med landets forvaltning. I § 57 om
”Udenrigsmagt” anføres, at en landsstyremand har ansvaret for udenrigsanliggender og udenrigstjenesten i
forhold til udlandet. Det anføres også, at Lagtinget vælger et udenlandsudvalg, som landstyret skal rådføre
sig med i forbindelse med internationale forhandlinger og udenrigspolitiske afgørelser af særlig betydning,
og at internationale aftaler skal vedtages af Lagtinget.

Forfatningsforslagets sjette del er betegnet ”Samtykke og gyldighed” og indeholder kun § 58, hvoraf det bl.a.
fremgår, at forfatningen skal vedtages af tinget (formentlig menes Lagtinget), at folket skal tage endelig
afgørelse ved en folkeafstemning mindst et halvt år senere, og at forfatningen får gyldighed samme dag, som
folket har truffet sin afgørelse.

Forfatningsforslaget afsluttes med det såkaldte ”§ 25-udvalgs” bemærkninger om udarbejdelsen af
forfatningsforslaget. Det fremgår bl.a., at formålet med arbejdet har været at opnå bred politisk enighed på
grundlag af det arbejde, der hidtil er lavet i forbindelse med Færøernes forfatning. Det fremgår også, at
udvalget ved affattelsen af forfatningsforslagets bestemmelser har besluttet at anvende korte, overordnede
formuleringer for at sikre, at forfatningen bliver smidig og velegnet til at tilpasse sig ændrede forhold. Endelig
fremgår det, at udvalget vurderer, at forslaget nu er egnet til fremlæggelse og behandling i tinget (formentlig
menes Lagtinget) – og herefter til at blive genstand for en folkeafstemning.

3. Den færøske selvstyreordning
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3.1. Den færøske hjemmestyreordning blev etableret ved lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes
hjemmestyre (herefter hjemmestyreloven). Det følger af hjemmestyrelovens § 1, at Færøerne er et
selvstyrende folkesamfund i det danske rige. Med lov nr. 578 af 24. juni 2005 om de færøske myndigheders
overtagelse af sager og sagsområder (herefter overtagelsesloven), som er et supplement til
hjemmestyreloven, blev der indført en ny selvstyreordning for Færøerne. Overtagelsesloven skaber det
retlige grundlag for, at Færøerne kan overtage sager og sagsområder, der ikke er omfattet af den færøske
hjemmestyrelov fra 1948.

Med lov nr. 579 af 24. juni 2005 om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler (herefter
fuldmagtsloven) blev der endvidere etableret en såkaldt fuldmagtsordning, hvorefter det færøske landsstyre
på rigets vegne kan forhandle og indgå folkeretlige aftaler med fremmede stater og mellemfolkelige
organisationer, herunder forvaltningsaftaler, som fuldt ud angår sagsområder, der er overtaget af de færøske
myndigheder. Ordningen omfatter ikke folkeretlige aftaler, som berører forsvars- og sikkerhedspolitikken,
samt folkeretlige aftaler, som skal gælder for Danmark, eller som forhandles inden for en mellemfolkelig
organisation, hvoraf Kongeriget Danmark er medlem.

Da Færøerne som nævnt er en del af det danske rige, følger det af grundlovens § 1 – hvorefter grundloven
gælder for alle dele af det danske rige – at grundloven også gælder for Færøerne.

Sammen med grundloven udgør hjemmestyreloven, overtagelsesloven og fuldmagtsloven grundlaget for
Færøernes nuværende forfatningsmæssige stilling i riget.

Hvis Færøerne måtte ønske at udtræde af riget, vil det skulle ske i overensstemmelse med bestemmelsen i
grundlovens § 19, der kræver, at regeringen og Folketinget giver sin tilslutning til indskrænkninger i rigets
område. Forud for en henvendelse til den danske regering med henblik på gennemførelse af forhandlinger
om færøsk selvstændighed, vil Færøerne – inden for de netop nævnte rammer for Færøernes
forfatningsmæssige stilling i riget – kunne indlede en forfatningsforberedende proces og foretage ensidige
forberedelser hen imod selvstændighed.

3.2. Den færøske selvstyreordning, der følger af hjemmestyreloven og overtagelsesloven, indebærer, at
Færøerne kan overtage samtlige sager og sagsområder bortset fra: Statsforfatningen (nr. 1), statsborgerskab
(nr. 2), Højesteret (nr. 3), udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik (nr. 4) samt valuta- og pengepolitik (nr. 5),
jf. overtagelseslovens §§ 1 og 2 samt pkt. 5.4.1 nedenfor.
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Inden for de sager og sagsområder, som Færøerne har overtaget, har de færøske myndigheder den
lovgivende og udøvende magt, jf. hjemmestyrelovens § 4, 1. pkt., og overtagelseslovens § 3, stk. 1.

Færøerne har allerede overtaget de fleste sager og sagsområder, jf. nærmere herom pkt. 5.5.1. I den
forbindelse skal det særligt fremhæves, at Færøerne i overensstemmelse med det, der er anført under liste
A, pkt. 1, på det bilag om færøske særanliggender, der er optaget som bilag til hjemmestyreloven, har
overtaget Færøernes egen styrelsesordning. Efter liste A, pkt. 1, har Færøerne således overtaget ”Færøernes
egen styrelsesordning inden for de ved nyordningen angivne rammer. (Herunder falder – inden for de nævnte
rammer – bestemmelser om lagtinget, lov om valg til dette, det administrative styre, lagtinglovenes
tilblivelse, vedtagelse og stadfæstelse og deres bekendtgørelse, egne tjenestemænds ansættelse,
afskedigelse, tjenestevilkår, lønning og pensionering)”.

Det færøske hjemmestyre har således adgang til i overensstemmelse med de rammer, der følger af
hjemmestyreloven og overtagelsesloven, at vedtage en styrelsesordning for Færøerne.

En sådan styrelsesordning vil dog også skulle ligge inden for rammerne af grundloven. Efter Justitsministeriets
opfattelse indebærer dette bl.a., at Færøerne i den nuværende forfatningsmæssige situation ikke vil kunne
gennemføre en retsakt, som helt eller delvist skal træde i stedet eller gå forud for grundloven, jf. nærmere
herom pkt. 4.1.

Herudover vil en færøsk retsakt, der gennemfører en styrelsesordning for Færøerne, efter Justitsministeriets
opfattelse – som følge af Færøernes forfatningsmæssige stilling i riget, jf. nærmere herom under pkt. 4 og 5
– ikke kunne indeholde bestemmelser, (1) der er uforenelige med grundloven, (2) der begrænser
rigsmyndighedernes kompetence til at lovgive om forhold på Færøerne, (3) som angår sager eller
sagsområder, der ikke kan overtages i medfør af selvstyreordningen, eller (4) som angår sager eller
sagsområder, der kan overtages i medfør af selvstyreordningen, men endnu ikke er overtaget.

I det omfang en retsakt, der gennemfører en færøsk styrelsesordning, måtte være uforenelig med de anførte
retlige rammer, vil den færøske retsakt – helt eller delvist – efter Justitsministeriets opfattelse være uden
retsvirkninger.

4. Generel vurdering af forfatningsforslaget
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4.1. Grundlovens § 88

Som det fremgår af pkt. 3.1 ovenfor, gælder grundloven for Færøerne, og i det danske retssystem har
grundloven (og andre retskilder på grundlovsniveau) den højeste retskildemæssige værdi. Dette indebærer
bl.a., at grundloven går forud for andre retsakter, hvis der opstår en konflikt mellem grundloven og f.eks. en
lovbestemmelse.

Grundloven indeholder i § 88 en bestemmelse, som fastlægger den nærmere procedure for at ændre
grundloven. Proceduren gælder også, hvis man i det danske retssystem ønsker, at en retsakt skal træde i
stedet eller gå forud for grundloven.

Af grundlovens § 88 fremgår det, at grundloven ændres ved, at et lovforslag i første omgang skal vedtages af
Folketinget, og at der herefter skal udskrives nyvalg. Efter nyvalg skal lovforslaget vedtages i uændret
skikkelse af det nye folketing. Herefter skal lovforslaget – efter nærmere regler, der fastsættes ved lov –
inden et halvt år forelægges for vælgerne til godkendelse eller forkastelse ved en folkeafstemning. Til
vedtagelse af lovforslaget kræves, at et flertal af de vælgere, der deltager i afstemnin-gen, stemmer for
lovforslaget, og at dette flertal udgør mindst 40 % af de stemmeberettigede.

Hvis der på trods af det anførte blev gennemført en retsakt, som efter hensigten skulle træde i stedet eller
gå forud for grundloven, ville en sådan retsakt efter Justitsministeriets opfattelse ikke have retsvirkninger, og
grundloven ville således gå forud den pågældende retsakt eller de bestemmelser i retsakten, som måtte være
uforenelige med grundloven.

4.2. Forfatningsforslaget

Så længe den forfatningsretlige situation er, at grundloven gælder for Færøerne, har Færøerne efter
Justitsministeriets opfattelse ikke kompetence til at gennemføre en retsakt, som skal træde i stedet eller gå
forud for grundloven. En sådan retsakt vil således som nævnt i pkt. 4.1 skulle gennemføres i
overensstemmelse med proceduren i grundlovens § 88. Dette gælder, uanset om den pågældende retsakt
betegnes ”forfatning”, ”styrelsesordning” eller ”lagtingslov”.
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Forfatningsforslaget indeholder ikke en omtale af forholdet til grundloven (eller til hjemmestyreloven,
overtagelsesloven eller fuldmagtsloven), og det er således bl.a. ikke bestemt, at forfatningen skal træde i
stedet eller gå forud for grundloven.

På trods af det anførte efterlader forfatningsforslaget det indtryk, at det er hensigten, at forfatningen – hvis
forslaget gennemføres – skal træde i stedet eller gå forud for grundloven. Forslaget fremtræder således i
kraft af navnlig sin betegnelse, sin præambel og sit indhold som et forslag til en retsakt, der skal have den
højeste retskildemæssige værdi – og dermed gå forud for andre retskilder – i det retssystem, som retsakten
skal gælde for. Der kan herved bl.a. henvises til følgende:

Forfatningsforslaget betegnes ”Færøernes Forfatning”, og forfatningsforslagets præambel indledes med
følgende passus: ”Vi, Færøernes folk, vedtager denne forfatning. Den er fundamentet under vores styre […]”.

Endvidere kan der peges på, at det af forfatningsforslagets § 1, stk. 1, fremgår, at ”Færøerne er et land,
færinger er en nation og al magt ligger hos Færøernes folk”. I tilknytning hertil fremgår det af forslagets § 2,
stk. 2, at ”Lagtinget vedtager landets love, landsstyret stadfæster og administrerer lovene og domstolene
dømmer i henhold til lovene”.

Herudover kan der peges på, at det i præamblen anføres, at ”landets egne love omfatter kun dem, som er
udarbejdet på rette måde i selve landet efter folkets vilje”, ligesom det i præamblen anføres, at ”alle love og
sædvaner skal respektere denne forfatning. Ingen lov eller sædvane må antages at gælde, blot fordi den er
ældre end denne forfatning eller har været anvendt i lang tid”.

Der kan herudover henvises til, at forfatningsforslaget – som nærmere omtalt i pkt. 2 – bl.a. indeholder
bestemmelser om magtfordeling, menneskerettigheder, dømmende magt, Lagtinget, landstyret,
finansforhold og den udenrigspolitiske kompetence.

Der kan endvidere peges på, at det i § 5 om ”Rettigheder og deres beskyttelse” bl.a. anføres, at rettigheder
kun kan begrænses ved lov og i overensstemmelse med forfatningen, og at rettigheder kan knyttes til
statsborgerskab eller bopæl, ligesom det i § 6 om ”Pligter” bl.a. anføres, at alle skal respektere forfatningen
og de love, pligter og rettigheder, som udfærdiges i overensstemmelse med den.
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Hvis det er hensigten med forfatningsforslaget, at det gennemførte forslag skal træde i stedet eller gå forud
for grundloven, vil de færøske myndigheder i den nuværende forfatningsmæssige situation som nævnt ikke
have kompetence til at gennemføre forslaget, der endvidere i givet fald heller ikke vil kunne have sådanne
retsvirkninger, jf. pkt. 4.1.

Det bemærkes i forlængelse heraf, at Justitsministeriet ikke har oplysninger om, hvorvidt udarbejdelsen og
fremsættelsen af forfatningsforslaget er led i den forfatningsforberedende proces hen imod selvstændighed,
som Færøerne er berettiget til at foretage. Statsministeriet har dog oplyst, at de færøske myndigheder ikke
har rettet henvendelse til den danske regering med henblik på at indlede forhandlinger om færøsk
selvstændighed, jf. det anførte i pkt. 3.1 om proceduren efter grundlovens § 19.

5. Forfatningsforslagets enkelte bestemmelser

5.1. Indledning

Som det fremgår af pkt. 4, giver en generel vurdering af forfatningsforslaget anledning til forfatningsmæssige
overvejelser.

Forfatningsforslaget giver imidlertid også anledning til andre forfatningsmæssige overvejelser.

Forslaget indeholder således – som det fremgår af pkt. 5.2-5.5 nedenfor – (1) bestemmelser, der synes
uforenelige med grundloven, (2) bestemmelser, der efterlader det indtryk, at de bl.a. sigter mod at begrænse
rigsmyndighedernes kompetence til at lovgive om forhold på Færøerne, (3) bestemmelser, der angår
sagsområder, som Færøerne ikke kan overtage, og (4) bestemmelser, der angår sagsområder, som Færøerne
kan overtage, men endnu ikke har overtaget.

Som det fremgår af pkt. 5.6 indeholder forfatningsforslaget også (5) bestemmelser, der vil kunne skabe
usikkerhed i det internationale samfund om Færøernes folkeretlige stilling, såfremt forfatningsforslaget blev
gennemført.
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Der kan i forlængelse heraf mere generelt peges på, at såfremt forfatningsforslaget ikke er foreneligt med de
retlige rammer, der følger af navnlig grundloven, hjemmestyreloven og overtagelsesloven, vil forslaget i
Færøernes nuværende forfatningsmæssige situation – helt eller delvist – være uden retsvirkninger, selvom
det måtte blive gennemført.

I det følgende gennemgås de bestemmelser i forfatningsforslaget, som giver anledning til forfatningsretlige
overvejelser.

5.2.

Bestemmelser

i

forfatningsforslaget,

som

rejser

spørgsmål

i

forhold

til

konkrete

grundlovsbestemmelser

Efter Justitsministeriets opfattelse, er det først og fremmest bestemmelserne i forfatningsforslagets §§ 5-24,
der indeholder regler om menneskerettigheder mv., som rejser spørgsmål i forhold til konkrete
grundlovsbestemmelser.

Om de nævnte bestemmelser i forfatningsforslagets §§ 5-24 om menneskerettigheder skal det mere generelt
bemærkes, at deres ordlyd ikke svarer til ordlyden af de menneskerettighedsbestemmelser, der er fastsat i
grundlovens kapitel 8 (§§ 71-85). Dette forhold skaber i sig selv tvivl om, hvorvidt bestemmelserne i
forfatningsforslaget er forenelige med de tilsvarende bestemmelser i grundloven.

I forlængelse heraf kan bl.a. peges på følgende bestemmelser om menneskerettigheder i
forfatningsforslaget, der rejser spørgsmål i forhold til foreneligheden med konkrete grundlovsbestemmelser:

For det første kan forfatningsforslagets § 9 om frihedsberøvelse nævnes. I bestemmelsen anføres det bl.a.,
at ”frihedsberøvelse kun kan ske ved lov”, og at ”afgørelse i henhold til en sådan lov kan forelægges for en
dommer”. Det anføres endvidere bl.a., at ”bliver nogen arresteret for en forbrydelse, skal vedkommende
stilles for en dommer inden 24 timer. Kun en dommer kan stadfæste eller forlænge arrestation”.

I forhold til grundlovens § 71 om den personlige frihed kan der bl.a. peges på, at det ikke – som det er tilfældet
i grundlovens § 71 – fremgår af forslagets § 9, at ingen dansk borger på grund af sin politiske eller religiøse
overbevisning eller sin afstamning kan underkastes nogen form for frihedsberøvelse, at dommerens kendelse
vedrørende fængsling skal være ledsaget af grunde, at kendelsen skal afsiges snarest muligt og senest inden
tre dage, at dommeren skal bestemme sikkerhedens art og størrelse, hvis den anholdte løslades mod
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sikkerhed, at den kendelse, som dommeren afsiger, af vedkommende straks særskilt kan indbringes for
højere ret, og at ingen kan underkastes varetægtsfængsel for en forseelse, som kun kan medføre bøde eller
hæfte. I modsætning til grundlovens § 71 fremgår det heller ikke af forfatningsforslagets § 9, at udenfor
strafferetsplejen skal lovligheden af en administrativ frihedsberøvelse, som ikke har hjemmel i lovgivningen
om udlændinge, på begæring af den frihedsberøvede eller den, der handler på hans vegne, forelægges de
almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse.

Dernæst kan bestemmelsen i forfatningsforslagets § 14 om ytringsfrihed nævnes. Efter denne bestemmelse
har ”enhver […] ret til under ansvar at have og fremføre sine synspunkter”, og ”på samme måde har alle ret
til at deltage i kommunikation og modtage oplysning”.

I forhold til grundlovens § 77 om ytringsfrihed kan der peges på, at det ikke – som det er tilfældet i
grundlovens § 77 – fremgår af forslagets § 14, at ansvaret for offentliggjorte ytringer (alene kan) pålægges
ved domstolene, og at censur og andre forebyggende forholdsregler ikke kan indføres.

Desuden kan nævnes forfatningsforslagets § 15 om foreningsfrihed, hvori det anføres, at ”alle har ret til at
samles i foreninger og sammenslutninger til ethvert formål”, og at ”foreninger og sammenslutninger kan
ophæves, såfremt hensyn til sikkerhed, fred, lov og orden kræver det”.

Rækkevidden af beskyttelsen af foreningsfriheden efter den nævnte bestemmelse forekommer på en række
punkter mindre end den beskyttelse, der følger af grundlovens § 78 om foreningsfrihed. Der kan således bl.a.
peges på, at det af forfatningsforslagets § 15 – i modsætning til grundlovens § 78 – ikke fremgår, at foreninger
kan dannes uden forudgående tilladelse, og at foreninger ikke kan opløses ved en regeringsforanstaltning
(men kun ved dom).

Herudover kan der henvises til bestemmelsen i forfatningsforslagets § 16 om forsamlingsfrihed. Efter denne
bestemmelse har ”alle ret til at forsamles på et offentligt sted, såfremt dette ikke bryder sikkerhed, fred, lov
og orden”.

Denne bestemmelse rejser spørgsmål i forhold til grundlovens § 79 om foreningsfrihed, idet der f.eks. kan
peges på, at det ikke – som det er tilfældet for så vidt angår grundlovens § 79 – fremgår, at borgerne kan
forsamle sig uden forudgående tilladelse, og at bestemmelsen kan forstås således, at en forsamling kan
forbydes, hvis den ”bryder” med den offentlige orden, mens kravet for at forbyde en forsamling efter
grundlovens § 79 er, at der er ”fare for den offentlige fred”.
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Endvidere kan nævnes forfatningsforslagets § 18 om undervisning. Det fremgår bl.a. af bestemmelsen, at
”alle har lige ret til undervisning” og ”pligt til at modtage undervisning i barne- og ungdomsårene”.

I forhold til grundlovens § 76 om undervisning kan der peges på, at det ikke – som det er tilfældet i
grundlovens § 76 – fremgår af forslagets § 18, at alle børn har ret til fri – det vil sige gratis – undervisning i
folkeskolen.

Ligeledes kan nævnes bestemmelsen i forfatningsforslagets § 25, stk. 4, hvorefter ”forvaltningsmæssige
rettigheder og procedurer skal fastsættes i lov, som bl.a. skal fastsætte […] ret til at forelægge en
forvaltningsafgørelse for et uvildigt appelnævn eller domstol”.

Den adgang for domstolene til at påkende spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser, som følger af den
nævnte bestemmelse, forekommer mindre end den adgang til domstolsprøvelse, som følger af grundlovens
§ 63. Efter grundlovens § 63 er domstolene således berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om
øvrighedsmyndighedens grænser, mens forfatningsforslagets § 25, stk. 4, kan forstås således, at det ved lov
kan bestemmes, at en forvaltningsafgørelse, der har været prøvet af et uvildigt appelnævn, ikke
efterfølgende kan indbringes for domstolene.

Det skal for god ordens skyld nævnes, at forfatningsforslaget ikke indeholder bestemmelser svarende til
grundlovens § 68, hvorefter ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den,
som er hans egen, eller til grundlovens § 80 om den væbnede magts adgang til at skride ind ved opløb.

Det er Justitsministeriets opfattelse, at i Færøernes nuværende forfatningsmæssige situation vil grundloven
gå forud for bestemmelser i en eventuelt vedtaget færøsk forfatning, som måtte være uforenelige med
grundlovens bestemmelser.

5.3. Bestemmelser i forfatningsforslaget, som rejser spørgsmål om rigsmyndighedernes kompetence til at
lovgive om forhold på Færøerne

5.3.1. Det følger af grundlovens § 3, 1. pkt., at den lovgivende magt er hos regeringen (kongen) og Folketinget
i forening. Der kan om bestemmelsen i § 3, 1. pkt., henvises til Poul Andersen, Dansk Statsforfatningsret
(1954), side 551, Max Sørensen, Statsforfatningsret (2. udgave ved Peter Germer (1973)), side 205 f, Alf Ross,
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Dansk Statsforfatningsret (3. udgave ved Ole Espersen, 1980), side 495 f, Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret
1 Institutioner og regulering, 3. udgave (2001), side 378 f, og Peter Germer, Statsforfatningsret, 4. udgave
(2007), side 100 ff.

Med den gældende færøske (og grønlandske) selvstyreordning er det antaget, at grundlovens § 3, 1. pkt.,
ikke er til hinder for, at de færøske (og grønlandske) myndigheder overlades regeludstedende kompetence
inden for nogle rummeligt angivne rammer.

Det fremgår således af den færøske selvstyreordning, der følger af hjemmestyreloven og overtagelsesloven,
at Færøerne kan overtage samtlige sager og sagsområder bortset fra: Statsforfatningen (nr. 1),
statsborgerskab (nr. 2), Højesteret (nr. 3), udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik (nr. 4) samt valuta- og
pengepolitik (nr. 5), jf. overtagelseslovens §§ 1 og 2. Inden for de sager og sagsområder, som Færøerne har
overtaget, har de færøske myndigheder den lovgivende og udøvende magt, jf. hjemmestyrelovens § 4, 1.
pkt., og overtagelseslovens § 3, stk. 1.

Den omstændighed, at de færøske myndigheder inden for en række sager og sagsområder har bl.a. den
lovgivende magt, indebærer ikke, at Færøerne kan gennemføre en retsakt, der begrænser den kompetence,
der i henhold til grundlovens § 3, 1. pkt., tilkommer regeringen og Folketinget i forening.

Hvis der uanset det anførte blev gennemført en retsakt af de færøske myndigheder, der efter hensigten skulle
begrænse rigsmyndighedernes kompetence til lovgive om forhold på Færøerne, ville en sådan retsakt efter
Justitsministeriets opfattelse ikke have retsvirkninger, og rigsmyndighederne ville således fortsat fra en
forfatningsretlig synsvinkel have kompetence til at lovgive om forhold på Færøerne.

5.3.2. Der er på trods af det anførte dele af forfatningsforslaget, der rejser spørgsmål i forhold til
rigsmyndighedernes kompetence til at lovgive om forhold på Færøerne. Der kan herved peges på
forfatningsforslagets § 1, stk. 1, hvori det bl.a. anføres, at ”al magt i landet ligger hos Færøernes folk”.

Der kan endvidere henvises til, at det i præamblen bl.a. anføres, at ”landets egne love kun omfatter dem,
som er udarbejdet på rette måde i selve landet efter folkets vilje”, og at ”alle love og sædvaner skal
respektere denne forfatning”.
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Herudover kan der peges på forfatningsforslagets § 5, stk. 1, hvori det anføres, at ”rettigheder kun kan
begrænses ved lov og i overensstemmelse med denne forfatning”, og forfatningsforslagets § 6, stk. 1, hvori
det bl.a. anføres, at ”alle skal respektere denne forfatning og de love, pligter og rettigheder, der udfærdiges
i overensstemmelse hermed”.

Justitsministeriet skal i øvrigt henvise til, at visse bestemmelser i forfatningsforslagets §§ 5-24 om
menneskerettigheder synes at indeholde en mere vidtrækkende beskyttelse end den beskyttelse, der følger
af de tilsvarende grundlovsbestemmelser. Som eksempel på sådanne bestemmelser i forfatningsforslaget
kan nævnes bestemmelserne om frihedsberøvelse i § 9, stk. 4 og 5, hvor der er fastsat nogle nærmere
bestemte grænser for den tidsmæssige udstrækning af varetægtsfængslingen (som udgangspunkt
maksimum 4 måneder) og af isolationsfængslingen (maksimum 2 måneder). Grundlovens § 71, der regulerer
spørgsmålet om frihedsberøvelse, indeholder ikke sådanne tidsmæssige grænser for udstrækningen af
varetægtsfængslingen eller isolationen.

Endvidere indfører visse af bestemmelserne i forfatningsforslagets §§ 5-24 rettigheder, der er nye i forhold
til grundloven. Som eksempel på sådanne ”nye” rettigheder, der ikke genfindes i grundloven, kan bl.a.
nævnes, at det i forfatningsforslaget foreslås fastsat, at dødsstraf ikke kan fastsættes (§ 8, stk. 3), at børn har
ret til opvækst under sikre og gode forhold (§ 20, stk. 2), og at landet sikrer, at både offentlige og private
ressourcer i landet forvaltes på en selvbærende måde med respekt for miljøet (§ 24, stk. 4).

I det omfang de nævnte bestemmelser i forfatningsforslaget efter hensigten også skal begrænse
rigsmyndighedernes kompetence til at lovgive om forhold på Færøerne, er det Justitsministeriets opfattelse,
at de pågældende bestemmelser ikke vil kunne have sådanne retsvirkninger.

5.4. Bestemmelser i forfatningsforslaget, der angår sagsområder, som Færøerne ikke kan overtage

5.4.1. Grænserne for overladelse af sager og sagsområder til Færøerne

Spørgsmålet om, i hvilket omfang der kan overlades sager og sagsområder til Færøerne, er reguleret i
overtagelseslovens § 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

”§ 1. Denne lov omfatter samtlige sager og sagsområder, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Loven omfatter ikke følgende sager og sagsområder:
1) Statsforfatningen.
2) Statsborgerskab.
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3) Højesteret.
4) Udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik.
5) Valuta- og pengepolitik.”

Som det fremgår, følger det af overtagelseslovens § 1, at Færøerne kan overtage samtlige sager og
sagsområder bortset fra statsforfatningen (nr. 1), statsborgerskab (nr. 2), Højesteret (nr. 3), udenrigs-,
sikkerheds- og forsvarspolitik (nr. 4) samt valuta- og pengepolitik (nr. 5).

Sager og sagsområder, som er omfattet af overtagelsesloven, overgår til de færøske myndigheder enten på
tidspunkter, der fastsættes af de færøske myndigheder, eller på tidspunkter, der fastsættes af de færøske
myndigheder efter forhandling med de danske myndigheder, jf. overtagelseslovens § 2.

I den forbindelse bemærkes, at afgrænsningen i overtagelseslovens § 1 af, hvilke sager og sagsområder der
kan overlades til Færøerne, bygger på et notat, der er optaget som bilag til lovforslaget vedrørende
overtagelsesloven (L 169 af 11. maj 2005), hvor regeringen har foretaget en nærmere gennemgang af
grænserne for overladelse af sager og sagsområder til de færøske myndigheder af hensyn til rigsenheden og
særlige bestemmelser i grundloven.

I notatet anføres det, at det efter regeringens opfattelse må antages, at hensynet til rigsenheden
(rigsfællesskabet) indebærer, at der til de færøske myndigheder alene kan overlades anliggender, der
vedrører færøske forhold.

Dette indebærer for det første, at der til de færøske myndigheder – af hensyn til rigsenheden – alene kan
overføres anliggender, der er geografisk begrænset til at angå Færøerne. Det betyder f.eks., at de færøske
myndigheder ikke vil kunne få kompetence til at udstede regler, der skal gælde i riget som helhed.

For det andet indebærer det anførte, at der, selv med den nævnte geografiske begrænsning, er anliggender,
der må anses for at vedrøre riget som helhed, således at de – af hensyn til rigsenheden – ikke kan overføres
til de færøske myndigheder, men må reguleres af rigsmyndighederne.

I notatet er det i øvrigt anført, at adgangen til at overlade beføjelser til de færøske myndigheder for visse
anliggenders vedkommende kan være begrænset som følge af grundlovens særlige regler om de pågældende
anliggender.
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I den forbindelse peges der på, at hensynet til rigsenheden og særlige bestemmelser i grundloven må antages
at begrænse adgangen til at overlade beføjelser til de færøske myndigheder i forhold til de sager og
sagsområder, der nu også er nævnt i overtagelseslovens § 1, stk. 2.

I det følgende foretages en nærmere gennemgang af indholdet af de enkelte begrænsninger i adgangen til
at overlade sager og sagsområder til Færøerne, der er nævnt i overtagelseslovens § 1, stk. 2, og i tilknytning
hertil foretages en vurdering af, i hvilket omfang forfatningsforslagets bestemmelser rejser spørgsmål i
forhold til disse begrænsninger.

Under pkt. 5.4.2 omtales sagsområdet statsforfatningen, mens sagsområdet statsborgerskab omtales under
pkt. 5.4.3. Dernæst følger under pkt. 5.4.4 en gennemgang af sagsområdet Højesteret og under pkt. 5.4.5
sagsområdet udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Herefter gives under pkt. 5.4.6 en omtale af
sagsområdet valuta- og pengepolitik.

5.4.2. Statsforfatningen

5.4.2.1. Nærmere om sagsområdet statsforfatningen

I regeringens notat om grænserne for overladelse af sager og sagsområder på Færøerne til de færøske
myndigheder er anført bl.a. følgende vedrørende sagsområdet statsforfatningen:

”Hensynet til rigsenheden og grundlovens bestemmelser om de øverste statsmyndigheder indebærer efter
regeringens opfattelse, at statsforfatningsretlige anliggender ikke kan overlades til de færøske myndigheder.

Grundloven vil således bl.a. være til hinder for at overlade til de færøske myndigheder at varetage spørgsmål om
kongehusets forhold.

Heller ikke bl.a. sager og sagsområder, der angår Folketingets virke eller den danske regerings førelse i sager
vedrørende Færøerne, herunder f.eks. spørgsmål om danske ministres retlige ansvar, vil kunne overgå fra de
danske myndigheder til de færøske myndigheder.

Det samme gælder med hensyn til valg til Folketinget. Hensynet til rigsenheden samt grundlovens bestemmelser
om valg til Folketinget må således antages at indebære, at det ikke kan overlades til de færøske myndigheder at
fastsætte regler m.v. om valg af de 2 færøske folketingsmedlemmer, herunder regler om valgret og valgbarhed.
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Grundlovens §§ 45-47 omhandler statens finanser, der ifølge sagens natur er et rigsanliggende. Alle spørgsmål
om statens indtægter og udgifter hører således under rigsmyndighedernes kompetence uden mulighed for at
overlade dele af kompetencen til de færøske myndigheder.

Som yderligere eksempel på et område, der falder inden for statsforfatningen, kan nævnes kundgørelse af love
(samt anordninger og bekendtgørelser), der er udstedt af rigsmyndighederne, jf. grundlovens § 22, hvorefter
kongen (regeringen) kundgør disse love. Spørgsmål om kundgørelse på Færøerne af rigslove m.v. kan derfor ikke
overdrages til de færøske myndigheder.

Hensynet til rigsenheden indebærer efter regeringens opfattelse også, at spørgsmål om rigssymbolerne - der
selvsagt er fælles for hele riget - hører under de danske myndigheder uden mulighed for at overlade kompetence
til de færøske myndigheder inden for riget.

Det må derfor anses for et rigsanliggende at varetage regeludstedelse og administration med hensyn til
anvendelse af rigsflaget, rigsvåben m.v. på Færøerne.

Visse spørgsmål om flag er i øvrigt reguleret i hjemmestyrelovens § 12. Ifølge denne bestemmelse anerkendes
et særlig færøsk flag, om hvis anvendelse på Færøerne det er op til de færøske myndigheder at fastsætte
nærmere regler. Det fremgår desuden af bestemmelsen, at rigsmyndighederne på Færøerne anvender rigsflaget
(Dannebrog) også for skibes vedkommende. Private på Færøerne har efter bestemmelsen ret til at anvende
rigsflaget på land.

[…].”

Som det fremgår, kan statsforfatningsretlige anliggender ikke overlades til de færøske myndigheder (jf.
således også overtagelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1). Dette indebærer, at bl.a. følgende spørgsmål ikke kan
overlades til de færøske myndigheder: (1) spørgsmål om kongehusets forhold, (2) sager og sagsområder, der
angår Folketingets virke eller den danske regerings førelse i sager vedrørende Færøerne, (3) spørgsmål om
valg til Folketinget, (4) spørgsmål om statens indtægter og udgifter, (5) spørgsmål om kundgørelse på
Færøerne af rigslove samt anordninger og bekendtgørelser, der er udstedt af rigsmyndighederne, og (6)
spørgsmål om rigssymbolerne, herunder regeludstedelse og administration med hensyn til anvendelse af
rigsflaget, rigsvåben m.v. på Færøerne.

I den forbindelse skal det bemærkes, at det under pkt. 6.3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget
vedrørende overtagelsesloven i relation til sagsområdet ”statsforfatningen”, er anført, at det med
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overtagelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 (hvorefter sagsområdet statsforfatningen ikke kan overlades), er forudsat,
at de færøske myndigheder ikke vil have kompetence til at fastsætte, hvilke almindelige regler der skal gælde
for den virksomhed, som danske myndigheder på Færøerne udøver. I forlængelse heraf er det anført, at det
fortsat efter gennemførelsen af overtagelsesloven vil være de danske myndigheder, der har kompetencen til
at fastsætte og administrere almindelige regler om f.eks. Rigsombudsmandens virksomhed, og det vil fortsat
være regeringen og Folketinget, som har kompetencen til at ændre eller indføre nye almindelige regler
herom (f.eks. i den danske offentlighedslov, forvaltningslov og persondatalov).

5.4.2.2. Forfatningsforslagets bestemmelser

Enkelte af forfatningsforslagets bestemmelser rejser spørgsmål i forhold til sagsområdet ”statsforfatningen”.

Der kan således peges på, at det i forfatningsforslagets § 6, stk. 1, anføres, at ”alle skal respektere denne
forfatning og de love, pligter og rettigheder, som udfærdiges i overensstemmelse med denne”, og at det i
forslagets § 25 bl.a. anføres, at forvaltningsmæssige afgørelser skal være sagligt begrundede og offentlig
myndigheders forvaltningsmæssige afgørelser, der går imod borgernes interesser, skal være ledsaget af en
skriftlig begrundelse.

Bestemmelserne i forfatningsforslagets § 6, stk. 1, og § 25 vil rejse spørgsmål i forhold til sagsområdet
”statsforfatningen”, hvis de skal forstås således, at også rigsmyndighederne skal respektere de
forvaltningsretlige love, som de færøske myndigheder måtte udstede, eller skal respektere de
forvaltningsmæssige rettigheder, der er anført i forslagets § 25. Dette skyldes – som nævnt under pkt. 5.4.2.1
– at det er rigsmyndighederne, der har kompetencen til at fastsætte og administrere almindelige regler om
rigsmyndighedernes virksomhed på Færøerne, og det er således regeringen og Folketinget, der har
kompetencen til at ændre eller indføre nye almindelige regler herom (f.eks. i den danske offentlighedslov,
forvaltningslov og persondatalov).

Der kan i øvrigt være grund til at bemærke, at det i forfatningsforslagets § 4, stk. 2, angives, at færøsk er nationalsprog
og offentligt sprog. Det vil efter Justitsministeriets opfattelse rejse spørgsmål i forhold til hjemmestyrelovens § 11 –
hvoraf det følger, at dansk lige så vel som færøsk skal kunne anvendes i offentlige forhold – hvis den nævnte
bestemmelse skal forstås således, at borgerne afskæres fra at anvende det danske sprog i offentlige forhold på
Færøerne.

5.4.3. Statsborgerskab
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5.3.3.1. Nærmere om sagsområdet statsborgerskab

I regeringens notat om grænserne for overladelse af sager og sagsområder på Færøerne til de færøske
myndigheder er det vedrørende sagsområdet ”statsborgerskab” (jf. overtagelseslovens § 1, stk. 2, nr. 2) bl.a.
anført, at besiddelse af dansk statsborgerskab har en række retsvirkninger, der gælder over alt i riget (f.eks.
valgret til Folketinget, jf. grundlovens § 29), og at det fremgår af den særlige kompetencebestemmelse i
grundlovens § 44, at meddelelse af dansk statsborgerskab til udlændinge (naturalisation) sker ved lov. På den
baggrund kan det ikke overlades til de færøske myndigheder at varetage spørgsmål, der vedrører opnåelse
eller fortabelse af dansk statsborgerskab.

I tilknytning hertil skal det bemærkes, at det fremgår af hjemmestyrelovens § 10, at som færing anses den,
der har dansk statsborgerskab og er hjemmehørende på Færøerne. Endvidere fremgår det af bestemmelsen,
at der ikke – bortset fra valgret og valgbarhed til organer, der henhører under det færøske hjemmestyre – i
lovgivningen kan gøres forskel på færinger og andre danske statsborgere.

5.4.3.2. Forfatningsforslagets bestemmelser

Det fremgår af forfatningsforslagets § 1, stk. 1, at ”Færøerne er et land, færinger er en nation”, og af
forslagets § 6, stk. 2, fremgår det, at ”rettigheder kan knyttes til statsborgerskab eller bopæl”.

I den forbindelse skal det bemærkes, at der ikke inden for den gældende selvstyreordning – bortset fra valgret
og valgbarhed til organer, der henhører under det færøske hjemmestyre – i lovgivningen må gøres forskel på
de rettigheder, der tilkommer færinger og andre danske statsborgere, jf. således hjemmestyrelovens § 10.
En videregående forskelsbehandling mellem færinger og danske statsborgere vil i givet fald kunne rejse
spørgsmål i forhold til grundlovens § 70, der forbyder diskrimination på grundlag af trosbekendelse eller
afstamning for så vidt angår adgangen til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder.

5.4.4. Højesteret

5.4.4.1. Nærmere om sagsområdet Højesteret
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I regeringens notat om grænserne for overladelse af sager og sagsområder til de færøske myndigheder af
hensyn til rigsenheden og særlige bestemmelser i grundloven – jf. pkt. 5.4.1 ovenfor – anføres det på den
ene side, at grundloven efter regeringens opfattelse ikke er til hinder for, at det overlades til de færøske
myndigheder at regulere retsplejen på Færøerne, herunder at oprette selvstændige domstole på Færøerne,
dog således at reguleringen af retsplejen naturligvis vil skulle udøves inden for grundlovens rammer. Det
gælder f.eks. kravet om medvirken af nævninger og lægdommere inden for strafferetsplejen, jf. grundlovens
§ 65, stk. 2, samt de krav, der efter grundloven gælder med hensyn til domstolenes uafhængighed.

På den anden side er det dog anført i notatet, at grundloven indeholder en forudsætning om, at riget har én
fælles, øverste domstol (Højesteret), hvilket bl.a. indebærer, at den samlede ordning for behandling af
færøske retssager må indrettes på en sådan måde, at visse sager kan indbringes for Højesteret. Endvidere
indebærer forudsætningen om én fælles, øverste domstol, at det ikke kan overlades til de færøske
myndigheder at udøve beføjelser, der angår Højesterets organisation m.v., herunder at udforme processuelle
regler for færøske sager, der føres i Højesteret, eller regler om, hvilke sager der kan indbringes for Højesteret.
Det vil heller ikke kunne overlades til de færøske myndigheder at regulere spørgsmål med tilknytning til
Højesterets judicielle virksomhed eller at træffe beslutning om, at der kan ske genoptagelse af en sag, hvori
Højesteret har afsagt dom.

5.4.4.2. Forfatningsforslagets bestemmelser

Forfatningsforslagets indeholder i §§ 27-30 nærmere bestemmelser om den dømmende magt, herunder at
retsplejen er offentlig og organiseret med mindst to retlige instanser (§ 27, stk. 1). Endvidere indeholder
forfatningsforslaget bl.a. bestemmelser om domstolenes uafhængighed, dommeres udnævnelse og
afskedigelse samt lægmænds medvirken i retsplejen.

Bestemmelserne i forslagets §§ 27-30 giver ikke Justitsministeriet anledning til bemærkninger i forhold til
sagsområdet ”Højesteret”, idet ministeriet herved forudsætter, at den samlede ordning for behandling af
færøske retssager i givet fald ville blive indrettet i overensstemmelse med det, der er anført under pkt.
5.4.4.1, herunder bl.a. således, at visse færøske retssager kan indbringes for Højesteret. Herudover
forudsætter Justitsministeriet, at bestemmelserne om bl.a. domstolenes uafhængighed og dommeres
udnævnelse og afskedigelse skal forstås i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i grundloven.

Der henvises dog om §§ 27-30 i forfatningsforslaget i øvrigt til pkt. 5.5 nedenfor.
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5.4.5. Udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik

5.4.5.1. Nærmere om sagsområdet udenrigspolitik

Da forfatningsforslaget ikke indeholder bestemmelser om sikkerheds- eller forsvarspolitikken, er der ikke
anledning til at foretage en nærmere gennemgang af, hvilke begrænsninger dette (del)område sætter for
overladelsen af beføjelser til de færøske myndigheder.

For så vidt angår grænserne for overladelse af udenrigspolitikken bemærkes, at det i regeringens notat om
grænserne for overladelse af sager og sagsområder til de færøske myndigheder af hensyn til rigsenheden og
særlige bestemmelser i grundloven, er anført bl.a. følgende vedrørende spørgsmålet om udenrigspolitiske
anliggender, jf. Folketingstidende 2004-05, 2. samling, tillæg A, s. 7933 f.:

”Efter grundlovens § 19 handler kongen (regeringen) på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Heri ligger,
at enkelte dele af riget efter grundloven ikke har eller ville kunne tillægges selvstændig kompetence i disse
anliggender. Det ville derfor forudsætte en grundlovsændring, hvis Færøerne statsretligt skulle have adgang til
på egne vegne at handle på dette område.

Spørgsmålet er herefter, om der forfatningsretligt set er mulighed for, at Færøerne kan handle på rigets vegne i
en række mellemfolkelige anliggender. Herom bemærkes følgende:

De færøske myndigheder vil ved at handle på rigets vegne binde hele riget, således at dispositioner på det
udenrigspolitiske område som udgangspunkt vil berøre rigets generelle udenrigspolitiske forhold. Eventuelle
spørgsmål om folkeretligt ansvar for manglende overholdelse af en aftale indgået af Færøerne vil derfor inddrage
rigsmyndighederne.

Herved adskiller udenrigspolitik sig afgørende fra tilfælde, hvor de færøske myndigheder har regeludstedende
og udøvende myndighed, idet disse beføjelser kun giver adgang til at fastsætte regler m.v. med virkning på
Færøerne. Betingelsen om, at der til de færøske myndigheder kun kan overlades anliggender, der alene vedrører
Færøernes forhold, vil derfor aldrig kunne være (fuldt ud) opfyldt for så vidt angår mellemfolkelige anliggender.

Det er derfor regeringens opfattelse, at grundloven vil være til hinder for en egentlig overladelse af beføjelser til
de færøske myndigheder til at handle i mellemfolkelige anliggender omfattet af grundlovens § 19, stk. 1. Som en
konsekvens heraf må det desuden antages, at det ikke vil være muligt at overlade regeludstedende kompetence
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på det udenrigspolitiske område til de færøske myndigheder - det vil sige bl.a. udstedelse af regler om
udenrigstjenestens forhold.

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at det er udelukket at gennemføre en ordning, hvor landsstyret får
fuldmagt til at handle på rigets vegne i visse udenrigspolitiske anliggender. I den forbindelse kan der henvises til,
at regeringen har tilkendegivet overfor Færøerne og Grønland, at regeringen er indstillet på at drøfte en ordning,
hvorefter det færøske og det grønlandske landsstyre får adgang til at handle på rigets vegne i sådanne
mellemfolkelige anliggender, der alene angår Færøerne henholdsvis Grønland.”

Som det fremgår, antages det, at hensynet til rigsenheden og grundlovens § 19 indebærer, at Færøerne ikke
inden for de gældende forfatningsretlige rammer kan handle på egne vegne i udenrigspolitiske anliggender.
Derimod er det ikke udelukket at gennemføre en ordning, hvor landsstyret får fuldmagt til at handle på rigets
vegne i visse udenrigspolitiske anliggender.

I overensstemmelse hermed har Færøernes landsstyre som anført i pkt. 3.1 med fuldmagtsloven fået
mulighed for på rigets vegne at forhandle og indgå folkeretlige aftaler med fremmede stater og
mellemfolkelige organisationer, herunder forvaltningsaftaler, som fuldt ud angår sagsområder, der er
overtaget af de færøske myndigheder, jf. fuldmagtslovens § 1, stk. 1.

Den nævnte fuldmagtsordning omfatter dog ikke folkeretlige aftaler, som berører forsvars- og
sikkerhedspolitikken, samt folkeretlige aftaler, som skal gælde for Danmark eller som forhandles inden for
en mellemfolkelig organisation, hvoraf Kongeriget Danmark er medlem, jf. fuldmagtslovens § 1, stk. 4.

Fuldmagtsordningen begrænser heller ikke de danske myndigheders forfatningsmæssige ansvar og
beføjelser vedrørende forhandling, indgåelse og opsigelse af folkeretlige aftaler, herunder aftaler, der er
omfattet af fuldmagtsordningen, jf. fuldmagtslovens § 1, stk. 5.

I forarbejderne til fuldmagtsloven (L 171 af 17. maj 2005) er det i bemærkningerne til § 1 bl.a. anført, at § 1,
stk. 5, klargør, at fuldmagtsordningen ikke begrænser udenrigsministerens og de danske myndigheders
udenrigspolitiske kompetence for så vidt angår Færøerne. Det anføres endvidere, at udenrigsministeren
fortsat bærer det samlede ansvar for rigets udenrigspolitik – herunder over for Folketinget – og fuldt ud
bevarer beføjelserne efter grundloven til at føre forhandlinger og indgå folkeretlige aftaler både for riget som
helhed og for de enkelte rigsdele med respekt af de gældende regler for høring og inddragelse af det færøske
landsstyre. Herudover anføres det, at hvis en aftale, der er omfattet af fuldmagtsordningen, undtagelsesvist
skulle kræve indhentelse af samtykke fra Folketinget, fordi den indeholder forpligtelser af større betydning
for riget, så vil et sådant samtykke skulle indhentes af udenrigsministeren, der også vil have ansvaret for, at
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Det udenrigspolitiske Nævn bliver inddraget i det omfang, dette følger af grundloven og loven om Det
udenrigspolitiske Nævn. Der henvises til Folketingstidende 2004-05, 2. samling, tillæg A, s. 7973 f.

5.4.5.2. Forfatningsforslagets bestemmelser

Af forfatningsforslagets § 57, der vedrører ”Udenrigsmagt”, fremgår det, at en landsstyremand har ansvaret
for udenrigsanliggender og udenrigstjenesten i forhold til udlandet. Endvidere fremgår det, at Lagtinget
vælger et udenlandsudvalg, som landsstyret skal rådføre sig med i forbindelse med internationale
forhandlinger og udenrigspolitiske afgørelser af særlig betydning. Endelig fremgår det af den nævnte
bestemmelse, at internationale aftaler skal vedtages af Lagtinget.

I det omfang den nævnte bestemmelse i forfatningsforslaget skal forstås således, at den landsstyremand, der
har ansvaret for udenrigsanliggender og udenrigstjenesten, kan handle på Færøernes vegne (egne vegne) i
udenrigspolitiske anliggender – og ikke som fastsat ved fuldmagtsloven på rigets vegne i visse
udenrigspolitiske anliggender – vil de pågældende bestemmelser ikke være i overensstemmelse med de
forfatningsretlige rammer, der er omtalt under pkt. 5.4.5.1, med hensyn til Færøernes adgang til at handle i
udenrigspolitiske anliggender.

Det samme gælder i øvrigt, i det omfang den pågældende bestemmelse skal forstås således, at Færøerne
ikke (via udenrigsministeren) skal indhente folketingssamtykke til en international aftale eller inddrage Det
udenrigspolitiske Nævn, hvor dette måtte følge af grundloven og loven om Det udenrigspolitiske Nævn.

Derimod vil bestemmelsen ikke rejse forfatningsretlige spørgsmål, hvis den skal forstås således, at den
landsstyremand, der har ansvaret for udenrigsanliggender og udenrigstjenesten, skal udøve sine beføjelser
inden for de rammer, der følger af navnlig fuldmagtsloven.

5.4.6. Valuta- og pengepolitik

5.4.6.1. Sagsområdet valuta- og pengepolitik

Af regeringens notat om grænserne for overladelse af sager og sagsområder til de færøske myndigheder af
hensyn til rigsenheden og særlige bestemmelser i grundloven fremgår, at hensynet til rigsenheden
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indebærer, at valuta- og pengepolitik må anses for et anliggende, der ikke kan overføres til de færøske
myndigheder.

I det nævnte notat er det i den forbindelse anført, at valutapolitik drejer sig om valg af valuta og
målsætningen for dens værdi i forhold til andre valutaer, f.eks. i form af et bånd eller anden tilknytning til
andre valutaer, flydning over for andre valutaer eller andre valutapolitiske systemer. Det er endvidere anført,
at pengepolitik angår pengeforholdene og har overordnet til opgave at fastholde pengenes købekraft.

Herudover fremgår det, at valuta- og pengepolitik omfatter forhold, der vedrører de helt grundlæggende
forudsætninger for enhver økonomisk virksomhed i et samfund, herunder bl.a. spørgsmål om, hvilken værdi
en valuta skal have, og hvilket udbud (mængde) der skal være af den pågældende valuta.

5.4.6.2. Forfatningsforslagets bestemmelser

Efter forfatningsforslagets § 53 skal Landsbanken forvalte de finans- og økonomisager, som den ved lov er
pålagt at forvalte. Bestemmelsen giver ikke anledning til overvejelser om foreneligheden med princippet om
rigsenhed, idet Justitsministeriet herved forudsætter, at den pågældende lagtingslov vil være i
overensstemmelse med den kompetencefordeling, der er omtalt under pkt. 5.4.6.1.

5.5. Bestemmelser i forfatningsforslaget, der angår sagsområder, som Færøerne kan overtage, men endnu
ikke har overtaget

5.5.1. Det følger af hjemmestyreloven fra 1948, at de sager og sagsområder, som er opført på ”liste A”, der
er optaget som bilag til loven, principielt betragtes som færøske særanliggender. Det færøske hjemmestyre
kan bestemme, at alle disse sager og sagsområder eller nogle af dem straks skal overgå til hjemmestyret med
den følge, at det dermed overtager de dermed forbundne udgifter. Med den samme følge kan hjemmestyret
på et senere tidspunkt bestemme, at sager og sagsområder på listen, der ikke straks overtages, skal overgå
til hjemmestyret. På tilsvarende måde er hjemmestyret forpligtet til at overtage sager og sagsområder, der
er opført på listen, når det ønskes af rigsmyndighederne, jf. hjemmestyrelovens § 2.

For de sagsområder, der er opført på ”liste B”, der ligeledes er optaget som bilag til hjemmestyreloven,
afgøres det ved nærmere forhandling, om og i hvilket omfang disse spørgsmål kan henføres til færøske
særanliggender, jf. hjemmestyrelovens § 3.
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For de områder, der henhører under hjemmestyret, har dette den lovgivende og administrative myndighed,
jf. hjemmestyrelovens § 4, 1. pkt.

Som nævnt under pkt. 5.4.1, følger det herudover af overtagelsesloven fra 2005, at Færøerne kan overtage
samtlige sager og sagsområder bortset fra statsforfatningen (nr. 1), statsborgerskab (nr. 2), Højesteret (nr.
3), udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik (nr. 4) samt valuta- og pengepolitik (nr. 5), jf. overtagelseslovens
§ 1.

De sager og sagsområder, der er omfattet af overtagelsesloven, overgår som udgangspunkt til de færøske
myndigheder på tidspunkter, der fastsættes af de færøske myndigheder. Dog overgår de sager og
sagsområder, der fremgår af ”liste I”, der er optaget som bilag til loven, til de færøske myndigheder på
tidspunkter, der fastsættes af de færøske myndigheder efter forhandling med de danske myndigheder, jf.
overtagelseslovens § 2.

Det følger endvidere af overtagelsesloven, at de færøske myndigheder i forhold til de sager og sagsområder,
der overtages, har den lovgivende og udøvende magt, jf. overtagelseslovens § 3, stk. 1.

Den selvstyreordning, som hjemmestyreloven fra 1948 og overtagelsesloven fra 2005 bygger på, hviler
således på en forudsætning om, at Færøerne alene har kompetence til at regulere et sagsområde, hvis det
pågældende område på tidspunktet for reguleringens ikrafttræden er eller ved reguleringens ikrafttræden
vil blive overtaget på grundlag af de to nævnte love. Endvidere følger det af selvstyreordningen, at de
sagsområder, som ikke i medfør af hjemmestyreloven eller overtagelsesloven er overtaget af de færøske
myndigheder, henhører under rigsmyndighederne.

For så vidt angår sagsområderne på hjemmestyrelovens liste A kan det oplyses, at visse sundhedsområder
samt sagsområderne ”særforsorgen” og ”folkeforsikring” fortsat er fællesanliggender, idet hjemmestyret
dog i medfør af hjemmestyrelovens § 9 i henhold til rammelove, der er vedtaget af Folketinget, har overtaget
den lovgivende og administrative myndighed på områderne med bloktilskud. De øvrige sagsområder på liste
A er overtaget som færøske særanliggender.

For så vidt angår sagsområderne på hjemmestyrelovens liste B kan det oplyses, at sagsområderne ”politiet”
og ”luftfart” fortsat er fællesanliggender, mens de øvrige sagsområder er overtaget som færøske
særanliggender.
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Af de sager og sagsområder på overtagelseslovens liste I, som Færøerne endnu ikke har overtaget, kan
nævnes: Kriminalforsorgen (nr. 5), luftfart (nr. 6), person-, familie og arveretten (nr. 8), politiet og
anklagemyndigheden samt de dertil knyttede dele af strafferetsplejen (nr. 9), retsplejen, herunder oprettelse
af domstole (nr. 10) samt udlændingeområdet og grænsekontrollen (nr. 12).

5.5.2. Enkelte bestemmelser i forfatningsforslaget synes at forudsætte, at de færøske myndigheder har
overtaget sagsområdet ”politiet og anklagemyndigheden samt de dertil knyttede dele af strafferetsplejen”,
jf. liste I, nr. 9. Enkelte bestemmelser i forfatningsforslaget synes endvidere at forudsætte, at de færøske
myndigheder har overtaget sagsområdet ”retsplejen, herunder oprettelse af domstole”, jf. liste I, nr. 10.

Der kan således henvises til forfatningsforslagets § 9, stk. 4 og 5, der regulerer spørgsmålet om anvendelse
af varetægtsfængsling og isolation, herunder fastsætter særlige tidsmæssige grænser for udstrækningen
heraf. Der kan også henvises til forfatningsforslagets § 28, stk. 1, hvorefter sigtelse og tiltale alene kan
fremsættes med hjemmel i lov.

Der kan herudover bl.a. peges på bestemmelserne i forfatningsforslagets §§ 27-30, der indeholder regler om
domstolenes organisering, spørgsmålet om lægmænds medvirken i straffesager samt regler om, at alle har
ret til at være repræsenteret i straffesager eller andre sager, som det offentlige rejser mod dem.

De nævnte bestemmelser vil efter Justitsministeriets opfattelse alene have retsvirkninger fra det tidspunkt,
hvor Færøerne måtte have overtaget de pågældende sagsområder. Det vil sige fra tidspunkter, der fastsættes
af de færøske myndigheder efter forhandling med de danske myndigheder, jf. overtagelseslovens § 2, stk. 2.

5.6. Færøernes folkeretlige stilling

I lovforslaget vedrørende fuldmagtsloven er det i bemærkningerne til lovens § 1 anført, at ”Danmarks Riges
Grundlov forudsætter, at Kongeriget Danmark er ét folkeretssubjekt (én stat)”, jf. Folketingstidende 200405, 2. samling, tillæg A, side 7897.
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Endvidere er det i bemærkningerne til fuldmagtslovens § 2, hvorefter de folkeretlige aftaler, som Færøernes
landsstyre indgår på rigets vegne, indgås under betegnelsen ”Kongeriget for så vidt angår Færøerne”, anført,
at den nævnte betegnelse viser, at ”Færøernes Landsstyre […] handler på rigets vegne og ikke som et
selvstændigt folkeretssubjekt”, jf. Folketingstidende 2004-05, 2. samling, tillæg A, side 7898.

Som det fremgår af det anførte, er Færøerne ikke et selvstændigt folkeretssubjekt. Det er derimod Kongeriget
Danmark, der er ét folkeretssubjekt (én stat).

Forfatningsforslaget kan imidlertid efterlade det indtryk, at det bygger på, at Færøerne er en selvstændig stat
med selvstændig folkeretssubjektivitet, og således at Færøerne kan handle på egne vegne i mellemfolkelige
anliggender.

Det fremgår således af forfatningsforslagets § 57 om ”Udenrigsmagt”, at en landsstyremand har ansvaret for
udenrigsanliggender og udenrigstjenesten i forhold til udlandet. Endvidere fremgår det, at Lagtinget vælger
et udenlandsudvalg, som landsstyret skal rådføre sig med i forbindelse med internationale forhandlinger og
udenrigspolitiske afgørelser af særlig betydning. Desuden fremgår det af den nævnte bestemmelse, at
internationale aftaler skal vedtages af Lagtinget.

Det fremgår endvidere af forfatningsforslagets præambel, at ”Færøerne i århundreder har samarbejdet med
andre lande og riger. Intet kan dog kvæle landets uafhængighed eller vores selvbestemmelsesret”.

Det fremgår herudover af forfatningsforslagets § 1, at Færøerne er et land, færingerne er en nation og al
magt i landet ligger hos Færøernes folk. I forlængelse heraf anføres det, at Færøerne ifølge aftaler har
samarbejdet med andre lande og fremdeles kan samarbejde med andre lande ifølge overenskomst. Det
anføres også, at såfremt det besluttes at afgive magt til unionsinstitutioner, som ellers tilkommer landets
myndigheder, skal dette være klart belyst i en international overenskomst, og Lagtinget skal vedtage en sådan
overenskomst, inden folket tager endelig afgørelse ved en folkeafstemning mindst et halvt år og højst et år
senere. Endelig anføres det bl.a., at ethvert unionssamarbejde kan opsiges på samme måde, hvor folket ved
en folkeafstemning skal tage endelig afgørelse mindst et halvt år efter og højst et år efter, at Lagtinget har
taget stilling.

Det anførte fra forfatningsforslagets præambel samt §§ 1 og 57 vil – også i lyset af de kendetegn ved
forfatningsforslaget, som er omtalt i pkt. 4.2 – kunne skabe usikkerhed i det internationale samfund om
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Færøernes folkeretlige stilling, såfremt forfatningsforslaget blev gennemført. Andre lande samt
internationale organisationer vil således i givet fald bl.a. kunne komme i tvivl om, hvorvidt Danmark fortsat
handler i udenrigspolitiske anliggender for så vidt angår Færøerne, eller om det i stedet er den selvstændige
stat Færøerne, som handler på egne vegne.

6. Afslutning

Som det fremgår af pkt. 4 og 5, giver forfatningsforslaget anledning til en række forfatningsretlige
overvejelser. Det følger samtidig af det anførte, at såfremt forfatningsforslaget ikke er foreneligt med de
retlige rammer, der følger af navnlig grundloven, hjemmestyreloven og overtagelsesloven, vil forslaget i
Færøernes nuværende forfatningsmæssige situation – helt eller delvist – være uden retsvirkninger, selvom
det måtte blive gennemført.

Justitsministeriet finder på trods heraf anledning til at fremhæve, at det efter ministeriets opfattelse vil
fremstå som en væsentlig og principiel tilkendegivelse om, hvordan Færøerne opfatter sin forfatningsretlige
stilling, hvis forfatningsforslaget gennemføres – herunder efter godkendelse ved folkeafstemning – med
henblik på, at forfatningen skal have retsvirkninger efter sit indhold på Færøerne.

En sådan væsentlig og principiel færøsk tilkendegivelse vil være egnet til at skabe betydelig tvivl om helt
grundlæggende elementer i rigets forfatningsretlige ordning.

Der vil således efter Justitsministeriets opfattelse kunne opstå tvivl om, hvorvidt Færøerne fortsat er en del
af riget, og i hvilket omfang grundloven stadig gælder for Færøerne. Der vil endvidere bl.a. kunne opstå tvivl
om, hvorvidt rigsmyndighederne fortsat har kompetence til at lovgive om forhold på Færøerne.

Den omtalte tvivl vil kunne opstå blandt befolkningen på Færøerne, herunder i forbindelse med konkrete
retssager, hvor der f.eks. måtte være modstrid mellem grundloven og bestemmelser i den gennemførte
forfatning. Der vil også kunne opstå tvivl hos såvel færøske myndigheder som rigsmyndighederne om, hvilken
lovgivning en sag skal afgøres efter.

Herudover kan der peges på, at det må forventes, at en gennemførelse af forfatningsforslaget vil kunne skabe
usikkerhed i det internationale samfund om Færøernes folkeretlige stilling. Andre lande samt internationale
organisationer vil således bl.a. kunne komme i tvivl om, hvorvidt Danmark fortsat handler i udenrigspolitiske
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anliggender for så vidt angår Færøerne, eller om det i stedet er den selvstændige stat Færøerne, som handler
på egne vegne.

På denne baggrund er det Justitsministeriets opfattelse, at der foreligger meget væsentlige grunde til, at
regeringen og de færøske myndigheder i fællesskab sikrer, at en eventuel gennemførelse af
forfatningsforslaget ikke skaber tvivl om Færøernes forfatningsmæssige situation.

7. Sammenfatning

Statsministeriet har anmodet Justitsministeriet om en nærmere vurdering af de forfatningsretlige spørgsmål,
som et forslag til lagtingslov om Færøernes Forfatning rejser.

Forfatningsforslagets opbygning og indhold er gennemgået i pkt. 2, og den færøske selvstyreordning er kort
beskrevet i pkt. 3.

Justitsministeriet anfører i pkt. 4, at forfatningsforslaget efterlader det indtryk, at det er hensigten, at
forfatningen – hvis forslaget gennemføres – skal træde i stedet eller gå forud for grundloven. De færøske
myndigheder har imidlertid ikke i den nuværende forfatningsmæssige situation kompetence til at
gennemføre en sådan retsakt, og selvom forslaget måtte blive gennemført, ville det ikke kunne have de
omhandlede retsvirkninger.

Det bemærkes i forlængelse heraf, at Justitsministeriet ikke har oplysninger om, hvorvidt udarbejdelsen og
fremsættelsen af forfatningsforslaget er led i den forfatningsforberedende proces hen imod selvstændighed,
som Færøerne vil kunne foretage. Statsministeriet har dog oplyst, at de færøske myndigheder ikke har rettet
henvendelse til den danske regering med henblik på at indlede forhandlinger om færøsk selvstændighed.

Notatets pkt. 5 indeholder en gennemgang af de forfatningsretlige overvejelser, som forfatningsforslaget –
foruden det, der er behandlet i pkt. 4 – giver anledning til. Det fremgår heraf, at forslaget indeholder (1)
bestemmelser, der synes uforenelige med grundloven, (2) bestemmelser, der efterlader det indtryk, at de
bl.a. sigter mod at begrænse rigsmyndighedernes kompetence til at lovgive om forhold på Færøerne, (3)
bestemmelser, der rejser spørgsmål i forhold til sagsområder, som Færøerne ikke kan overtage, (4)
bestemmelser, der angår sagsområder, som Færøerne kan overtage, men endnu ikke har overtaget, og (5)
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bestemmelser, der vil kunne skabe usikkerhed i det internationale samfund om Færøernes folkeretlige
stilling, såfremt forfatningsforslaget blev gennemført.

Det anføres i den forbindelse mere generelt, at såfremt forfatningsforslaget ikke er foreneligt med de retlige
rammer, der følger af navnlig grundloven, hjemmestyreloven og overtagelsesloven, vil forslaget i Færøernes
nuværende forfatningsmæssige situation – helt eller delvist – være uden retsvirkninger, selvom det måtte
blive gennemført.

I pkt. 6 fremhæver Justitsministeriet, at det efter ministeriets opfattelse vil fremstå som en væsentlig og
principiel

tilkendegivelse

om, hvordan Færøerne opfatter

sin forfatningsretlige stilling, hvis

forfatningsforslaget gennemføres – herunder efter godkendelse ved folkeafstemning – med henblik på, at
forfatningen skal have retsvirkninger efter sit indhold på Færøerne. Der gives i den forbindelse udtryk for, at
en sådan væsentlig og principiel færøsk tilkendegivelse vil være egnet til at skabe betydelig tvivl om helt
grundlæggende elementer i rigets forfatningsretlige ordning.

Afslutningsvis anfører Justitsministeriet, at der foreligger meget væsentlige grunde til, at regeringen og de
færøske myndigheder i fællesskab sikrer, at en eventuel gennemførelse af forfatningsforslaget ikke skaber
tvivl om Færøernes forfatningsmæssige situation.
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Uppskot til løgtingslóg um Stjórnarskipan Føroya frá august 2010
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Álit frá løgtingsnevnd til uppskot til løgtingslóg um Stjórnarskipan Føroya
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Skriv frá statsministaranum til løgmans 31. mai 2010 um
løgtingsnevndarálitið um stjórnarskipan
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Regeringsgrundlaget – sammen for fremtiden - juni 2015
Regeringen erkender, at der er ønsker på Færøerne og i Grønland om at arbejde med en egen forfatning,
men det er samtidig afgørende, at egne forfatninger kan rummes inden for rigsfællesskabets rammer.
Vi er positive over for dialog med Færøerne og Grønland om de spørgsmål, der opstår i forbindelse med
et forfatningsarbejde med henblik på at sikre dette.
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Samgonguskjalið – september 2015 – Samhaldsfesti, sjálvbjargni og frælsi

Ein nýggj stjórnarskipan skal staðfesta, at Føroya fólk hevur valdið í Føroyum. Lógin skal áseta og útgreina
sjálvsavgerðarrættin og fólkaræðisliga stýrislagið hjá Føroya fólki. Hon kemur til fólkaatkvøðu í seinasta lagi í
2017.

