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Spørgsmål nr. 2 (Alm. del) fra Folketingets Færøudvalg:  

 

”Kan ministeren redegøre for, hvor mange landsdommere som 

taler færøsk, hvor mange som har indblik i det færøske sam-

fund, samt hvilke tiltag der er blevet gennemført de sidste 20 år 

for at give landsdommere indblik i færøske forhold, når det er 

disse, der i mange tilfælde har det sidste ord i sager vedrørende 

rent færøske forhold?” 

 

Svar: 

Til brug for besvarelsen har Justitsministeriet indhentet en udtalelse fra 

Domstolsstyrelsen, der har oplyst følgende: 

 

”Domstolsstyrelsen har til brug for udtalelsen indhentet bidrag 

fra Østre og Vestre Landsret.  

 

Domstolsstyrelsen kan oplyse, at fire landsdommere ved Ve-

stre Landsret i forbindelse med 2-årige udstationeringsophold 

på Færøerne – enten ved Rigsombuddet eller ved Retten på 

Færøerne – har opnået en vis færdighed i at læse og forstå fæ-

røsk. Ingen af dem kan skrive eller tale sproget.  

 

Domstolsstyrelsen kan endvidere oplyse, at Østre Landsret 

blandt andet behandler sager, der er afgjort af Retten på Færø-

erne i 1. instans. Sagerne behandles på Færøerne af landsret-

tens 5. afdeling, der i denne sammenhæng består af tre ud-

nævnte landsdommere. I almindelighed er 5. afdeling på Færø-

erne tre gange årligt, hvor hvert ophold er på to uger.  

 

Ved besættelsen af stillingerne i 5. afdeling lægges der vægt 

på, at retsformanden og den assisterende retsformand har inte-

resse for færøske samfundsmæssige forhold, herunder kulturel-

le og retlige forhold, og er indforstået med at være tilknyttet 

afdelingen i en længere periode end den normale 2-årige peri-

ode for assisterende retsformænd. Hensigten hermed er at sik-

re, at landsdommerne får et godt og nødvendigt kendskab til 

færøske forhold som baggrund for deres virke som dommere i 

sager med færøsk baggrund.  

 

Østre Landsret orienteres i øvrigt løbende gennem Rigsom-

budsmanden om forholdene på Færøerne.  

 

Ingen af dommerne i Østre Landsret taler færøsk, men flere 

kan forstå og læse færøsk i mindre omfang.” 

 

Justitsministeriet kan henholde sig til Domstolsstyrelsens udtalelse.  


