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Formæli 

Hetta skjal hevur eitt uppskot til lestrarráðið og leiðsluna á Fróðskaparsetrinum um at 
seta á stovn bachelorútbúgving og samstundis at endurskoða verandi 
masterútbúgving í løgfrøði á Setrinum, so hon, umframt verandi master, eisini gerst 
framhald av bachelorlesnaðinum og samanlagt verður partur av tí 5-ára útbúgving, ið 
er ætlað at vera javnbjóðis henni, sum í Norðanlondum plagdi at verða nevnd cand. 
jur. Skjalið hevur ikki einans uppskot til innihaldsligar partar av námsskipan fyri 
nevndu løgfrøðiútbúgving, men   inniheldur eisini frágreiðing um endamálið við og 
grundgevingina fyri uppskotinum; frágreiðing um undirvísingina í løgfrøði á Setrinum 
higartil; lýsing av teimum lesandi, sum uppskotið fevnir um; frágreiðing um 
akademiska kalendaran, undirvísingarháttaløg, próvtalsstiga og próvtøkuhættir og 
hættir at meta um avrik hjá lesandi, góðskrivingar, krøv til framhald í lesnaði, meting 
av krøvum til økta játtan og økta starvsfólkanormering v.m. av viðurskiftum, ið eru av 
týdningi fyri uppskotið. Ætlanin er, at týðandi partur av nevndu ásetingum og reglum í 
hesum uppskoti seinni gerast partur av formligun námsskipanini, ið endaliga 
regulerar útbúgvingarnar í hesum uppskoti. Námsskipanin verður síðan eftir ætlan 
skrivað á siðbundnan hátt samsvarandi vegleiðingini frá Lestrarráðnum, eftir at 
verandi uppskot (prospekt) er góðkent. Eftir tað vera eisini vangamyndir (profilar) av 
nevdnu útbúgvingum skrivaðar og lagdar fyri Mentamálaráðið til góðkenningar. 
Námsskipanin fer ikki at hava alt innihaldið, sum er í hesum uppskoti (hetta 
uppskotið kemur seinni heldur at fáa støðu sum fylgiskjal til námsskipanina). 
Námsskipanin, saman við vangamyndum, verður skrivað og góðkend við heimild í 
lógini um Fróðskaparsetrið (Løgtingslóg nr. 58 frá 9. juni 2008 um Fróðskaparsetur 
Føroya, sum broytt við løgtingslóg nr. 51 frá 8. mai 2012) og annars skrivað 
samsvarandi meginreglunum í Bologna-tilgongdini, eitt nú so leinkjur verða til 
skeiðslýsingar, læruúrtøkur osfr. Samsvar við Bologna-leistin er grundleggjandi fyri 
uppskotini til hesar útbúgvingar í lóg. 

 

Uppskot 

Skotið verður upp við virknaði frá august 2018 at seta á stovn trý ára (180 ECTS-
stig) útbúgving í løgfrøði á bachelor stigi, sum verður nevnd Bachelorprógv í lóg 
(stytt B.L.). Eisini verður skotið upp, at verandi masterútbúgving í løgfrøði verður 
broytt, so at hon frameftir verður í tveimum sporum. Tað eina sporið er ein 120 
ECTS-stig útbúgving, sum verður knýtt aftrat nýggju bachelorútbúgvingini sum 
yvirbygningur, og sum verður nevnd Embætisprógv í lóg (stytt Emb.L). Henda hevur 
sum fortreyt, at næmingurin áðrenn hevur tikið Bachelorprógv í lóg, og henda gevur 
somu starvsmøguleikar sum danska cand. jur. og líknandi útbúgvingar. Hitt sporið er 
masterútbúgving, sum fær heitið Meistaraprógv í lóg á 120 ECTS-stig (stytt M.L.), og 
hon er ætlað teimum, sum hava grundútbúgving ella hægri útbúgving í øðrum evni 
enn løgfrøði, og sum ikki miðja móti embætisprógvi fyri at kunna virka sum eitt nú 
advokatur ella dómari. Bæði Emb.L. og M.L útbúgvingarnar eru normeraðar til tvey 
ár, og ætlanin er, at tær byrja í august 2021. 
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Endamál 

Endamálið er fyrst at kunna bjóða ta fullfíggjaðu løgfrøðiútbúgvingina í Føroyum, skilt 
sum útbúgvingin, sum samsvarandi verandi rættargangslóg er kravd fyri at virka sum 
eitt nú dómari og advokatur í Føroyum og Danmark. Í norðanlondum er vanligt, at 
hetta er ein 5 ára útbúgving, sum samsvarandi Bologna-leistinum er býtt í 3 ára 
lestur á bachelor stigi og 2 ára lestur á meistarastigi (heitini fyri útbúgvingarnar eru 
kortini ikki longur tey somu øll støð). Í løtuni má ein føroyskur lesandi, ið ætlar at taka 
5 ára útbúgvingina í løgfrøði og gerast advokatur í Føroyum, í útlond (serliga 
Danmark) at taka 3 ára bachelorútbúgvingina, mangan júst í viðbrekna skeiðnum í 
lívinum, tá viðkomandi fær sær egna familju, og hetta hevur ofta við sær, uttan mun 
til, hvør ætlanin var upprunaliga, at tann lesandi verður búgvandi uttanlanda.     

Endamálið er harnæsti at veita løgfrøðiliga útbúgving í Føroyum á høgum stigi við 
skeiðum og evnum, sum hoyra siðbundnu útbúgvingini til, men kortini lagað til 
føroyskt høpi við mesta av undirvísingini á føroyskum máli og eini vaksandi nøgd av 
føroyskum undirvísingartilfari, eins og eitt føroyskk løgfrøðimál spakuliga verður 
ment. Innihaldsliga er denturin á løgfrøðiligar og stýrisskipanarligar avbjóðingar, ið 
eru serligir fyri smá samfeløg og samfeløg í samveldisstøðu.   

Endamálið er til seinast eisini at bjóða skeiðini til nevndu útbúgvingar fram sum 
grundleggjandi førleikagevandi skeið til almenningin – tey, sum framhaldandi vilja 
læra – og eftirútbúgving til starvsfólk í almennari ella privatari tænastu, ið er 
viðkomandi fyri løgfrøði, eins og skeiðini í ávísan mun kunnu bjóðast øðrum 
útbúgvingum á Fróðskaparsetrinum (so sum søgu, stjórnmálafrøði og 
sjúkrarøktarfrøði) 

 

Flokking av lesandi 

Tey lesandi, ið koma at gagnnýta nýggju skipanina, tá hon hevur fingið fullan virknað 
(sum nevnt eftir ætlan frá august 2021), kunnu býtast í hesar bólkar: 

• Næmingar, ið eru innskrivaðir á B.L. útbúgvingina. 
• Næmingar innskrivaðir á Emb.L. útbúgvingina. 
• Næmingar, sum eru innskrivaðir á M.L. útbúgvingina. 
• Næmingar innskrivaðir á aðrar útbúgvingar á Fróðskaparsetrinum, ið taka 

lógarskeið sum valskeið eftir avtalu við leiðslluna fyri viðkomandi útbúgving. 
• Lesandi innskrivað við aðrar lærustovnar enn Fróðskaparsetrið, ið taka 

lógarskeið sum stakskeið á Setrinum fyri at góðskriva á viðkomandi øðrum 
lærustovni. 

• Lesandi, ið ikki eru innskrivað á hægri lærustovn, men taka stakskeið í lóg fyri 
at eftirútbúgva seg ella førleika menna seg í viðkomandi starvi. 

• Lesandi, ið ikki eru innskrivað á hægri lærustovn, men taka stakskeið í lóg fyri 
harvið at fáa betri fatan av Lesandi, ið ikki eru innskrivað á hægri lærustovn, 
men taka stakskeið í lóg fyri at fáa betri fatan av føroyskari lóg og løgligum 
stovnum (institutiónum). 
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Undir verandi skipan noyðast lesandi í teimum báðum seinast nevndu bólkunum 
sjálvi at rinda gjald fyri at taka skeið á Setrinum ella at fáa sínar arbeiðsgevarar at 
rinda gjaldið; hesir bólkar eru tískil við til at fíggja føroysku løgfrøðiútbúgvingina. 

Fyri at tryggja standardin á útbúgvingunum og bjóðaðu skeiðunum mugu hóskandi 
krøv eisini setast lesandi í hesum báðum seinastu bólkunum. Eisini neyðugt fyri 
útbúgvingarnar eru reglur um krøv og forvæntningar til næmingarnar, fyri at hesir 
skulu kunnu halda áfram við lesnaðinum. 

 

Bakgrund 

Ein masterútbúgving í løgfrøði, ið gevur rætt til heitið M.A. í løgfrøði (Master of Arts 
in Law), byrjaði á heysti 2013 og hevur virkað sum ætlað, og hava eini 10-15 fingið 
prógv higartil. Nógv bendir á, at hendan útbúgvingin, um hon gerst yvirbygningur til 
eina bachelorútbúgving í løgfrøði, eigur at geva somu atgongd til yrki sum advokatur 
ella dómari, eins og siðbundnu cand.jur útbúgvingarnar, men hesi viðurskifti eru ikki 
enn roynd í praksis. Mong lesandi – í roynd og veru tey flestu – hava fingið atgongd 
vegna tað, at tey eru mett at hava havt nóg “mikið av løgfrøði” fyri at kunna lesa 
master í lóg (ella vórðu kravd at taka Grundskeið í lóg fyri at verða upptikin á M.A.), 
men tað er greitt, at tá slík útbúgving ikki er bygd oman á bachelorútbúgving ella 
samsvarandi í lóg, tá gevur M.A. í løgfrøði ikki atgongd til yrkir sum advokatur ella 
dómari. Í Norðanlondum er sum nevnt kravda útbúgvingin fyri at fáa starv sum 
advokatur ella dómari 5 ára útbúgving í løgfrøði, sum samsvarandi 
Bolognatreytunum er sett saman av 3 ára bachelorútbúgving og 2 ára yvirbygnaði, 
umframt at umsøkjari eisini má taka viðkomandi advokatútbúgving og ta útbúgving, 
ið er knýtt at starvinum sum dómarafulltrúi.  

Grundskeið í lóg var skipað longu heilt tíðliga eftir seinasta aldarskifti, og hevur 
grundskeiðið drigið at sær stakgreinalesandi frá almennu fyrisitingini og fólk uttan 
løgfrøðiliga útbúgving, sum hava arbeitt við løgfrøðiligum spurningum og vildu styrkja 
sær førleikarnar at skilja føroyska lóg og lógarskipan. 

Skeið á verandi M.A. í løgfrøði hava verið tvinnað saman við øðrum útbúgvingum á 
Setrinum á tann hátt, at hesi hava verið bjóðað fram sum valskeið, og hevur hetta 
serliga verið á øðrum útbúgvingum á Søgu- og samfelagsdeildini. Eisini hava mangir 
persónar, sum hava arbeitt innan ávís føroysk lógarøki og hava viljað styrkt sær 
førleikarnar innan hesi øki, tikið skeið á verandi M.A., og somuleiðis hava fólk, ið 
hava lisið ella arbeitt innan ikki-lógarkend øki, hildið tørv verið á at styrkt sína vitan 
og fatan av ávísum øki innan lóg.   

Verandi M.A. útbúgving í lóg hevur tískil, umframt ágóðan fyri tey innskrivaðu á 
útbúgvingini, eisini verið til akademiskt og praktiskt virði fyri onnur bæði innanhýsis á 
Setrinum og uttanhýsis. Enn hevur Fróðskaparsetrið tó eftir at bjóða 5 ára 
útbúgvingina, sum gevur atgongd til at praktisera sum advokatur ella dómari. Hetta 
merkir, at umframt at missa virðismiklar borgarar, sum mugu í útlond at nema 
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grundleggjandi partin av løgfrøðiligu útbúgvingini, so er eisini tørvur á, at útbúgvingin 
av føroyskum løgfrøðingum tekur atlit til serstøku føroysku viðurskiftini. Ikki einans 
fer ein føroysk bachelorútbúgving í lóg at bøta um hesi viðurskifti, hon fer eisini at 
økja um breiddina av skeiðum, sum verða bjóðað lesandi innan aðrar útbúgvingar á 
Fróðskaparsetrinum, eins væl og borgarum ið hava áhuga í framhaldandi útbúgving 
og starvsligari førleikamenning, og sum tilboð til almenningin. 

Á heysti 2014 varð eitt uppskot til bachelorútbúgving í lóg lagt fyri leiðslu og stýri fyri 
Fróðskaparsetrið, men uppskotið vann ikki frama tá. Møguliga var tað rætta 
avgerðin, givið mongu raðfestingarnar, ið tá skuldu gerast innan trongan 
fríggjarkarm, men nú tykist løtan vera aftur at legga uppskot fram um 
bachelorútbúgving.  

Í september 2016 skipaði lógardeildin á Søgu- og samfelagsdeildini fyri umfatandi 
andlit-til-andlit samrøðum við umboð fyri føroyska løgfrøðiliga umhvørvið fyri á tann 
hátt at fáa vitan um, hvat varð væntað, ella vónað, í mun til føroyska løgfrøðiliga 
útbúgving. Skrivligir spurningar vóru settir persónunum, ið vóru til samrøðu, við tí í 
hyggju at vita, hvørji dogmatisk skeið, luttakararnir hildu serliga týðandi at hava sum 
part av eini bachelor útbúgving í løgfrøði, og hvørji skeið teir hildu týðandi at hava 
sum part av eini 5 ára útbúgving, hóast ikki grundleggjandi fyri bachelor stig. 
Spurningurin varð eisini umrøddur undir samrøðunum, hvørt Fróðskaparsetrið í heila 
tikið átti at bjóða ta fullfíggjaðu útbúgvingina, sum eftir Norðurlendskari siðvenju er 
áðurnevnda 5 ára útbúgvingin, t.e. bæði 3 ára bachelor og síðan 2 ára yvirbygningur. 
Samrøðurnar vístu í høvuðsheitum ein positivan hugburð mótvegis hesum hugskoti 
um eina føroyska bachelorútbúgviing í løgfrøði, men samrøðurnar góvu eisini innlit í 
ávíst ivasemi og orsøkirnar til hetta. 

Íkastið frá hesum samrøðum og spurnarbløðum er tikið í álvara, og atlit er tikið til 
hesi í sambandi við samanseting av skeiðum í teimum útbúgvingum, sum her eru í 
uppskoti. Flestu perónar, ið samrøða var við, síggja hetta aftur í teimum skeiðum, 
sum verða skotin upp, og vit hava eisini hildið tað vera týðandi at fáa stuðul frá 
samfelagnum í hesi tilgongd at seta saman uppskot til løgfrøðiútbúgving. 

 

Viðurkenning og rættindi 

Samstarv millum Fróðskaparsetrið og landsins myndugleikar eins væl og millum 
Setrið og felagið fyri føroyskar løgfrøðingar og advokatfelagið er týðandi fyri at 
tryggja, at føroyska Emb.L. (ið hevur sum fortreyt, at bachelorútbúgvingin er nomin 
fyrst) verður viðurkend í Føroyum og í Danmark sum útbúgving, ið gevur atgongd 
bæði í Danmark og í Føroyum til størv sum advokatur, dómari v.m. av tí, sum hoyrir 
til 5 ára sokallaðu embætisútbúgvingina, og at føroyska B.L. útbúgvingin verður 
viðurkend sum javnbjóðis eini danskari bachelorútbúgving í løgfrøði.  Í mun til 
innihald og bygnað í skeiðsskipanini í uppskoti síggja vit onga orsøk til, at henda 
viðurkenningin ikki kann fáast. Harnæst er týðandi, at verandi føroyska M.A. í 
løgfrøði – sum eisini heldur fram aftaná 2021 – fær viðurkenning sum javnbjóðis 
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nýggju føroysku Emb.L. og siðbundnu donsku cand.jur., tá M.A. útbúgvingin er tikin 
aftaná – ella á annan hátt verður løgd aftrat – eini bachelorútbúgving í løgfrøði (180 
ECTS) frá einum viðurkendum lærustovni. 

 

Skeiðsætlan 

Skeiðsætlanirnar í uppskoti fyri føroysku B.L. (sum eftir ætlan byrjar heystið 2018) og 
føroysku Emb.L. (ætlað at byrja heystið 2021) eru í fylgiskjali 1, har framtíðar 
føroyska M.L. (ið eisini eftir ætlan byrjar heystið 2021) somuleiðis er lýst. 

 

Upptøkukrøv og upptøkuroynd 
 
Atgongd til B.L. lesnað krevur, at umsøkjarin framman undan hevur 
miðnámsútbúgving ella samsvarandi, at viðkomandi kláraði seg nøktandi til eina 
upptøkuroynd, at viðkomandi dugir føroyskt mál á høgum støði, og at 
hansara/hennara málsligu førleikar á enskum og minst einum skandinaviskum máli 
eru góðir. Upptøkuroyndin miðjar ímóti at fáa eina mynd av, hvussu væl umsøkjarin 
er fyri í almennum førleikum, ið hava serligan týdning fyri løgfrøðilestur. Her verður 
hugsað um slíkt sum analytisk evni; førleiki at skriva greiðan, væl skipaðan og væl 
grundgivnan tekst; evnini at loysa trupulleikar og at grundgeva fyri ymiskum loysnum 
á gerandisligum ella politiskum/moralskum trupulleikum í eini stig fyri stig 
grundgevingartilgongd. Slíkir førleikar kunnu formast og skerpast, sum B.L. 
lesnaðurin gongur framá, men Fróðskaparsetrið hevur ikki orku ella møguleika at 
hjálpa umsøkjarunum við at skapa sjálvar teir førleikar, sum eiga at vera fortreyt fyri 
yvirhøvur at fara undir hægri lestur. Upptøkuroynd verður tískil einaferð um árið, og 
umsøkjari kann alt í alt sleppa til endurpróvtøku tvær ferðir.   

Atgongd til at lesa M.L. hevur sum fortreyt krav um bachelorútbúgving, helst í evni 
við tilknýti til lóg, við í minsta lagi miðal úrsliti. Eisini er krav førleiki á høgum støði í 
føroyskum máli, góður kunnleiki til enskt og minst eitt av skandinavisku málunum, 
umframt nøktandi úrslit til upptøkuroynd. Upptøkuroynd verður einaferð um árið, og 
umsøkjari kann alt í alt sleppa til endurpróvtøku tvær ferðir.  Umsøkjarar, sum standa 
til upptøku, kunnu kortini verða kravdir at taka onkur B.L. skeið sum fortreyt fyri at 
fara víðari til M.L. lestur; hetta verður mett um frá máli til mál. 

 Upptøka til Emb.L. lestur krevur bachelorútbúgving í lóg við í minsta lagi miðal 
úrsliti. Aftur er krav um málsligan førleika á høgum støði í føroyskum, góðan 
kunnleika til enskt og minst eitt av skandinavisku málunum. Meðan 
bachelorútbúgving í lóg frá viðurkendum lærustovni væntast viðurkend av 
Fróðskaparsetrinum sum javnsett føroysku B.L. útbúgvingini, so kunnu umsøkjarar, 
ið annars standa til upptøku, kortini verða kravdir at taka onkur B.L. skeið sum 
fortreyt fyri at verða upptiknir; hetta verður mett um í hvørjum einstøkum føri. 
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Akademiskur kalendari, góðskrivingar og roynd/eftirmeting  

Undirvísing í løgfrøði á Fróðskaparsetrinum fer at verða løgd til rættis innan fyri 
semester á 14 vikur, við viku 7 og 14 halgaðum roynd ella innlating av verkætlanum 
(t.d. skrivligum uppgávum). Skeiðini verða á antin 10 ella 5 ECTS-stig. 10 ECTS 
skeið fara vanliga at vara 14 vikur, við undirvísing 12 vikur og við 2 vikum til 
roynd/eftirmeting, meðan 5  ECTS skeið koma at  vara 7 vikur, við undirvísing 6 vikur 
og roynd/eftirmeting 1 viku (undantaksvís kann undirvísing vera meira intens enn 
hetta). Lærarar kunnu leggja uppgávur, ið telja við í próvtalsmetingina, ymisk 
tíðarskeið gjøgnum semestrið, men vanliga fara tað í sambandi við 10 ECTS skeið at 
vera royndir/metingar miðskeiðis og móti endanum á semestrinum. 
Royndar/metingar háttur fyri B.L., M.L. og Emb.L. skipanina vera øðrvísi enn vanligi 
hátturin við eini 100% roynd til endans til fyrimuns fyri eini røð av smærri royndum 
og/ella verkætlanum í ymiskari stødd, so sum: essay roynd, munnlig roynd, multiple-
choice roynd, uppgávu heim við roynd, frágreiðingar, framløgur í tímanum osfr. 
Skeiðið Skriviverkstova fer at hava eina røð av kontinuerligum metingum/royndum 
við eini røð av skrivligum uppgávum. 

 

Próvtalsstigi 
 
Próvtøl verða givin samsvarandi 7-talsstiganum. 

2/3 av øllum royndum verða mett av uttanhýsis próvdómarum. 

Um minstu krøv fyri at standa eina roynd:  
Próvtalið 02 verður givið fyri avrik, ið akkurát stendur mát og í minsta mun lýkur krøv 
til endamál og læruúrtøkur í viðkomandi skeiði. 
 
Talva skal almannakunngerast fyri, hvussu próvtøl eftir 7-talsstiganum verða 
konverterað til ECTS-stigan og øvugt. 

 

Undirvísingarkarmur og næmingaluttøka 

Tað verður hildið grundleggjandi fyri undirvísing í skeiðum í eitt nú skrivuverkstovu, 
at tey lesandi í tímanum eru aktiv saman við lærara og hvørjum øðrum. Ein flokkur I 
løgfrøði má metast sum eitt samfelag í dialogi. Tí væntast, at næmingarnir møta til 
undirvísing. Fjarundirvísing gjøgnum tøkniligar skipanir sum t.d. video kunnu 
góðtakast undir tí fortreyt, at tøknin ger “andlig-til-andlit” samskifti møguligt. 
Fróðskaparsetrið veitir hóskandi tøkni fyri at kunna fremja hóskandi fjarundirvísing 
(slík skipan, sum lærarar eru nøgdir við, virkar longu; skipanin eigur at halda fram á 
líknandi hátt og eigur at miðja móti kapasiteti til at virka í sambandi við enn størri 
flokkar. Frávera frá tímum, har uppmøting er serliga týðandi, kann hava við sær, at 
endaliga próvtalið verður lækkað, og er næmingurin burtur meira enn 75% av 
samanlagda tímatalinum, kann hetta hava við sær, at næmingurin verður 
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frámeldaður viðkomandi skeiði; slíkt føri telur sum frávera til próvtøku, og  
næmingurin hevur rætt til taka skeiðið umaftur og fara upp aftur til roynd.  

 

Framgongd av lesnaði 

Hvørt semester telur 30 ECTS-stig, og hvørt ECTS-stig krevur samsvarandi ECTS-
standardum umleið 27-28 tímars arbeiði. Hetta merkir, at ein lesandi sum meldar seg 
til fulltíðar lestur, má hava minst 810 tímar tøkar hvørt semester (ella fyri næming, 
sum lesur hálva tíð,  minst 405 tímar) at halga lesnaðinum, íroknað luttøku í 
floksundirvísing; hetta er samanlagt umleið 58 tímar um vikuna ella 19 tímar um 
vikuna fyri hvørt skeið av arbeiði. 

Tey 3 árini, sum B.L. lesnaðurin varir, eru einans kravd skeið; tey lesandi væntast at 
gera skeiðini liðug í tí raðfylgju, sum er lýst í Fylgiskjali 1, hóast útbúgvingarleiðarin 
kann loyva frávikum sum tillaging til serligar trupulleikar. 

Lesiætlanin er skipað sum fulltíðar lestur, men næmingar uttan møguleika at lesa 
fulla tíð kunnu verða innskrivaðir til parttíðar lestur samsvarandi serstakari lesiætlan, 
ið framman undan er góðkend av undirvísingarleiðaranum, har vikið verður  sum 
minst frá vanligu skipanini um  tíðarætlan og framgongd av lesnaðinum. 

Næmingar, sum hava serstakar trupulleikar gjøgnum teirra B.L. lestur, kunnu søkja 
um farloyvi á upp til í mesta lagi 4 semestur, samanhangandi ella ikki. Í slíkum førum 
má tann lesandi gera avtalu við útbúgvignarleiðaran um eina ætlan fyri framhaldi og 
liðuggerð av lesnaði.  

Í øllum førum má næmingurin fáa B.L. prógv innan 5 ár eftir, at lesnaðurin byrjaði, 
annars verður næmingurin meldaður út av útbúgvingini  

Av tí at próvmeting fyri B.L. lesnaðin víkir frá siðbundnu 100% royndini til seinast eftir 
lokna undirvísing til fyrimuns fyri fleiri smærri royndir og/ella verkætlanir, so kunnu 
næmingar einans lata vera við at fara til roynd ella lata inn kravdar innlatingar av 
lógligum grundum, so sum sjúku perónliga ella í familjuni. Næmingur kann í serligum 
førum søkja útbúgvingarleiðaran um loyvi til leingja freist fyri roynd ella innlating, um 
avtala er gjørd við viðkomandi lærara frammanundan. Um hetta verður játtað, kann 
avtala gerast við næmingin um at halda serstaka roynd ella at geva nýggja freist fyri 
innlating. 

Um næmingur ikki stendur eitt skeið grundað á, at næmingurin fær ov lágt próvtal fyri 
eina ella fleiri av royndunum ella uppgávum, ið hoyra skeiðnum til, so kann 
næmingurin eftir lærarans meting endurtaka royndina ella lata inn uppgávu av 
nýggjum, ella næmingurin kann fáa møguleikan at taka eina størri roynd at koma í 
staðin fyri ein part ella allar royndir og innlatingar, ið hoyra skeiðnum til. Næmingar 
fáa upp til tríggjar royndir. Er roynd ikki staðin triðju ferð, verður næmingurin 
meldaður út av B.L. lesnaðinum. 
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Við samtykki frá Lestrarráðnum kann útbúgvingarleiðarin melda næming út av B.L. 
lesnaðinum, um næmingurin ofta og afturvendandi dumpar til royndir, eisini hóast 
dumpað skeið verða gjøgnumførd seinni við 2. ella 3. roynd. 

Krøvini fyri framhald í lesnaðinum til M.L. og Emb.L. kunnu vera meira lagalig enn til 
B.L., tí raðfylgjan fyri einstøku skeiðini á yvirbygnaðinum er ikki eins týðandi, og M.L. 
og Emb.L. skipanirnar hava valskeið í trimum av fýra semestrum. Mangir næmingar 
hava familju og arbeiði, og mangir teirra kunnu væntast at taka M.L. og Emb.L. de 
facto parttíð. Framvegis, tað eru 120 ECTS-stig, ið skulu gjøgnumførast á hesum 
yvirbygnaðum, íroknað kravd skeið, valskeið og ein Emb.L. ella M.L. ritgerð, og 
hesar fylgja 2 ára ætlanum. Tískil verður kravt, at næmingur fullførir Emb.L. ella M.L. 
lestur innan í mesta lagi 4 ár frá byrjan; annars verður næmingurin meldaður út av 
útbúgvingini, um ikki næmingurin sannførandi kann visa á, at lesnaðurin nærkast 
endanum. 

Næmingar kunnu eisini á Emb.L. ella M.L. stigi útseta roynd ella endurtaka roynd 
eins og á B.L. stigi, sum lýst omanfyri. Men tað er minni undanførsla fyri at útseta 
ella fara upp av nýggjum á yvirbygnaði enn á B.A. stigi, so lærarar og 
undirvísingarleiðari eiga at vera meira strangir hesum viðvíkjandi fyri næmingar á 
yvirbygnaði enn teimum undir B.L. lesnaði. 

Samsvarandi § 20b í lógini um Fróðskaparsetrið (Løgtingslóg nr. 58 frá 9. juni 2008 
um Fróðskaparsetur Føroya, sum broytt við løgtingslóg nr. 51 frá 8. mai 2012) kunnu 
lesandi við 2 vikums freist frá tí av, at viðkomandi fekk avgerðina, skrivliga kæra um 
próvtøkur til Fróðskaparsetrið. Víst verður til nágreiniligu reglurnar í kap 6a í nevndu 
lóg og til heimasíðu Setursins.  

 

Góðskrivingar 

Næmingur, sum verður skrivaður inn til B.A. lesnað kann, eftir tilmæli frá 
útbúgvingarleiðaranum og eftir góðkenning frá Lestrarráðnum, fáa góðskrivað upp til 
30 ECTS frá øðrum lærustovni til hansara/hennara føroyska B.L. prógv. 

Umsóknir um góðskrivingar verða mettar um í hvørjum einstøkum føri. Játtandi svar 
kunnu treytast av líkheit millum skeið tikin á fremmandum lærustovni og tey á 
Setrinum. Skeið at koma í staðin fyri skeið av háttalagsligum og kontekstualiserandi 
slagi, ið hava stóran týdning fyri samleikan á útbúgvingini á Setrinum, kunnu ikki 
væntast góðskrivað  í sama mun sum vanlig dogmatisk skeið (sum altjóða lóg og 
ymisk evni innan “lawyers law”), har munurin millum føroyska lóg og fremmanda lóg 
ikki er stórur. Einans skeið, sum næmingur hevur fingið minst miðal próvtal fyri, 
kunnu góðskrivast (skeið, ið eru tikin sum staðin ella ikki-staðin kunnu tískil ikki 
góðskrivast). Próvtalið sjálvt verður kortini ikki ført yvir. 

Næmingar, sum longu lesa á Fróðskaparsetrinum og vilja taka eitt semestur 
uttanlanda,  kunnu  fáa upp til 30 ECTS góðskrivað á teirra føroysku B.L. útbúgving, 
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men teir mugu fáa góðkenning frammanundan frá Lestrarráðnum eftir tilmæli frá 
útbúgvingarleiðaranum. 

Næmingar kunnu ikki fáa góðskrivað ECTS-stig til føroysku B.L., sum longu telja við í 
akademiska útbúgving, sum viðkomandi hevur frammanundan. 
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Yvirgongd og endurskipan av føroysku master í løgfrøði (M.A.)  

Um føroyska bachelorútbúgvingin í lóg (B.L.), sum her skotin upp, byrjar heystið 
2018, so verður ein yvirgongd upp til trý ár, tá fyrstu B.L. lesandi fáa prógv og kunnu 
søkja inn føroysku embætisútbúgvingina Emb.L. tað firsta tey kunnu byrja Emb.L er 
heystið 2021. Akademisku árini 2018-2019, 2019-2020 og 2020-2021 (og annars 
framyvir) kunnu lesandi á verandi M.A. í løgfrøði taka ymisk skeið, sum fara at verða 
bjóðað á B.L. Fyri at varveita ein prinsipiellan mun á skeiðunum á B.L. og master 
stigi, so vil próvmetingin og/ella lesilistin vera ymiskur fyri bachelor lesandi og master 
lesandi, (og hetta vil eisini vera galdandi fyri M.L. næmingar aftaná, at nýggja M.L. 
og Emb.L. skipanin byrjar í 2021). Kortini, samlaða talið av skeiðum fer ikki at økjast 
við á henda hátt at bjóða skeið millum ymisk stig av lesandi. Henda ætlanin um at 
bjóða eisini B.L. skeið til masterstig aftaná, at nýggja B.L. skipanin byrjar, hevur við 
sær, at meirkostnaðurin í krónum og starvsfólkaútreiðslum í mun til verandi skipan 
kemur at vera minimalur fyrsta árið aftaná, B.L. er byrjað 2018-19, og kemur einans 
at økjast í stigum 2019-2020 og 2020-2021. Sí smálutir í Fylgiskjali 2. 
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Fylgiskjal 1 
Skeiðsætlan fyri føroyska B.L. (frá august 2018) 

og Emb.L. (frá august 2021) 
 
Skeiðsætlanir fyri føroyska B.L. og Emb. L. verða lýstar grafiskt niðanfyri við ætlaðu 
undirvísingarsemestrunum á 14 vikur. Flestu skeið eru heilt semestur til longdar (14 vikur, 
har 12 vikur eru undirvísingarvikur, og vikur 7 og 14 eru próvtøku-/metingarvikur), hvørt 
gevur 10 ECTS-stig, meðan summi eru hálvt semestur til longdar á 7 vikur – 6 
undirvísingarvikur og ein próvtøku-/metingarvika – sum gevur 5 ECTS-stig hvørt 
(undantaksvís kunnu serliga intens skeið víkja frá hesi reglu). 
 
Lærarar kunnu geva tilfar fyri, sum er partur av samlaðu  próvtøkumetingini, ymiskar tíðir 
gjøgnum semestrið, men vanliga verða metingar miðskeiðis í semestrinum og móti endanum 
av 10 ECTS-skeiðum. Metingar-/próvtøkuhátturin fyri B.L. flytir seg frá siðbundnu 100% 
royndini móti endanum til eina røð av smærri royndum og/ella verkætlanum í ymiskum 
útgávum:  Heimauppgávur, munnligar royndir, multiple-choice royndir, “tak-heim-við-royndir”, 
frágreiðingar, framløgur í tímanum osfr. Skeiðið kallað Skriviverkstova kemur at hava eina 
framhaldandi meting/roynd við eini  røð av ymiskum skriviuppgávum. 
 
Trý ára B.L. ætlanin stendur einans av kravdum skeiðum; tey lesandi væntast at fáa tey frá 
hondini í tí raðfylgdu, sum er lýst grafiskt niðanfyri, men útbúgvingarleiðarin kann loyva 
fráviki frá hesum sum svar uppá serstakar trupulleikar. Ætlanin er gjørd sum fulltíðarlestur, 
men lesandi, sum ikki kunnu lesa fulla tíð, kunnu koma gjøgnum programmið sum partíðar 
lestur, um hetta er samsvarandi eini ætlan, sum er gjørd saman við og góðkend av 
útbúgvingarleiðaranum, har frávikið frá vanligu skipanini er so lítið sum gjørligt.  
 
B.L. lesnaðurin er normeraður til trý ára ætlan á 180 ECTS-stig. Vanligu skeiðini, burtursæð 
frá 10-ECTS B.L.-ritgerðini, kunnu bólkast í 4 flokkar: 1) dogmatisk skeið innan almennan 
rætt, 2) dogmatisk skeið innan privatrætt, 3) skeið um háttaløg og 4) kontekstualiserandi 
skeið. B.L. ætlanin er lagað til føroysk viðurskifti á meira enn ein hátt. Mesta undirvísingin 
verður á føroyskum máli og styðjað av føroyskum undirvísingartilfari, og (víðari)menning av 
føroyskum løgfrøðimáli (har lesandi fara at luttaka) er týðandi. Dentur verður lagdur á 
dogmatisk skeið  (“lawyers’ law” skeið), sum eru mest viðkomandi fyri føroysk viðurskifti (so 
sum fyrisitingarrætt og grundleggjandi evni sum avtalurætt, endurgjaldsrætt og ognarrætt), 
meðan dogmatisk skeið, sjálvt innan grundleggjandi øki, sum eru av minni týdningi fyri 
starvsligu støðuna hjá føroyskum løgfrøðingum (so sum revsirættur), hóast ikki tikin heilt úr 
ætlanini, fáa lægri raðfeseting enn tey vildu fingið onnur støð. Raðfestingin av skeiðunum 
fylgja í stóran mun fatanini í føroyska løgfrøðiliga umhvørvinum, sum henda kom til sjóndar í 
kanningini frá september 2016, sum er nærri umrødd í tekstinum omanfyri. Hartil leggur 
ætlanin upp til, at tey lesandi fáa eina greiða og reflekteraða fatan av stjórnarættarligu og 
stýrisskipanarættarligu støðu Føroya; t.e. er tann løgligi karmur, sum lóg verður praktiserað 
innan fyri í Føroyum, og hetta eru ikki evni, sum aðrar løgfrøðiligar útbúgvingar raðfesta. 
 
Umframt at undirvísa í positivum rætti og prinsippum so vil B.L. útbúgvingin eisini miðja móti 
at menna analytisku evnini og fatanina hjá tí lesandi av, hvussu lóg og lógarinstitutiónir eru 
treytaðar av søguliga, sosiala og mentunarliga veruleikanum. Í hesum sambandi verður 
serligur dentur lagdur á serstøku avbjóðingina, ið tað er at stjórna sera lítlum samfelag við 
lóg. Endamálið er at venja tey lesandi ikki  einans at gerast dugnaligir løgfrøðiligir tøkningar, 
men eisini “hugsandi løgfrøðingar”, væl mentir til at geva sítt umhugsaða og konstruktiva 
íkast til, hvussu føroysk lóg og føroyskar lógarinstitutiónir kunnu mennast; hetta seinasta má 
metast sum ein av sosialu ábyrgdunum hjá eini løgfrøðiligari stætt. Sostatt, ástøðilig og 
skynsemilig (prudential) evni (háttalag, allýsing, tulking, søga, komparativ lóg og løgfrøðilig 
ástøði) verða lærd í ymiskum skeiðum – bólkað sum háttalagslig og kontekstualiserandi – 
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men eisini integrerað í læringina av dogmatiskum skeiðum, serliga dogmatisk skeið innan 
øki, sum kunnu kallast grundleggjandi.  
Hendan lýsing kann sigast at samanfata týðandi part av samleikanum hjá uppskotinum til 
føroyska B.L. útbúgving í lóg. 
 
At enda, sum stórur dentur varð lagdur á frá fleiri av luttakarunum í okkara samrøðum 
september 2016, ein løgfrøðingur hevur fyri  neyðini at vera serliga  dugnaligur at samskifta 
bæði skrivliga og munnliga: løgfrøðingurin kemur út fyri so ymiskum arbeiðsuppgávum sum 
at føra mál fyri dómstólunum, skriva løgfrøðilig álit og onnur løgfrøðilig skjøl sum avtalur, 
testamentir, uppskot til lóggávu, og, í onkrum førum eisini, at skriva lærdar greinar og bøkur 
um løgfrøðilig evni; alt hetta krevur førleikar og evni at nýta málið á greiðan, neyvan, væl 
skipaðan og væl hugsaðan hátt. Menningin av hesum førleikum hevur serliga raðfesting í 
B.L. útbúgvingini, sum her er í uppskoti. Síðan tað er møguligt at forma og menna, men ikki 
at skapa, slíkar førleikar á eini grundútbúgving, er skotið upp, at atgongd til útbúgvingina er 
treytað av, at  umsøkjarin svarar nøktandi uppá eina upptøkuroynd, ið er ætlað til at geva 
eina mynd av førleikunum hjá umsøkjaranum at allýsa, hugsa og skriva. Umframt innihald so 
verða evni til at úttrykka seg mett um í øllum skeiðum, ikki minst gjøgnum amboðið, ið kann 
kallast interaktiv undirvísing. At dentur verður lagdur á hesi viðurskifti sæst best við, at 
uppskotið setir 10 ECTS av til eitt skeið kallað Skriverkstova, ið eftir ætlan kemur triðja 
semestur, har lesandi verða kravd at gera ein røð av uppgávum í skriving og munnligum 
venjingum, ið miðja móti at menna ekspressivu evnini og evnini at samskifta av tí slagi, ið 
eru serliga týðandi fyri løgfrøðingar. 
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              Skeiðsætlan fyri føroysku B.L. útbúgvingina 
 
1. semestur 
Grundskeið í lóg I  Løgfrøðilig fatan I  
Grundskeið í lóg II  Løgfrøðilig fatan II  
Fyrisitingarrættur  Fyrisitingarrættur  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

2. semestur 
Avtalurættur  Avtalurættur  
Endurgjaldsrættur  Endurgjaldsrættur  
Úrskurðargreining  Úrskurðargreining  
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

3. semestur 
Rómverjarættur  Familiurættur  
Føroysk løgsøga  Føroysk løgsøga  
Skriviverkstova  Skriviverkstova  
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

4. semestur 
Føroyskur stjórnarskipanarrættur  Føroyskur stjórnarskipanarrættur  
Ognar- og arvarættur  Ognar- og arvarættur  
Keypi- og kravrættur  Keypi- og kravrættur  
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

5. semestur 
Altjóðarættur  Altjóðarættur  
Sivilur rættargangur  Sivilur rættargangur  
Samanberandi lóg  Samanberandi lóg  
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

6. semestur 
Revsirættur og revsirættargangur  Revsirættur og revsirættargangur  
Trotabúaviðgerð  Trotabúaviðgerð  
B.L. ritgerð  B.L. ritgerð  
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
Almennur rættur  40 ECTS stig 
Privatrættur 65 ECTS stig 
Háttaløg 40 ECTS stig 
Kontekstualiserandi 25 ECTS stig 
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Grundskeið í lóg I  (5 ECTS)    Løgfrøðilig fatan I (5 ECTS) 
   Almennur og privatur rættur          Rættarheimildir. 
   Ymisk lógarøki        Tulking  
   At finna lóg 
 
Grundskeið í lóg II  (5 ECTS)    Løgfrøðilig fatan II (5 ECTS) 
   Føroyska rættarskipanin          Hvat er lóg?       
   Føroyskar lógarinstitutiónir          Realisma, Positivisma, Pragmatisma 
          osfr. 
Fyrisitingarrættur (10 ECTS) 
 
 
 
 
Avtalurættur (10 ECTS) 
   Avtalurættur og ástøði um avtalurætt 
 
Endurgjaldsrættur (10 ECTS) 
   Endurgjaldsrættur og ástøði um endurgjaldsrætt 
 
Úrskurðargreining (10 ECTS) 
   Allýsing av úrskurðum við grundarlagi í donskum, norskum, íslendskum og amerikonskum 
   úrskurðarsøvnum 
 

 
 
Rómverjarættur (5 ECTS)    Familjurættur (5 ECTS) 
 
Føroysk løgsøga (10 ECTS)  
 
Skriviverkstova (10 ECTS) 
   Venjing í skrivligum og munnligum samskifti: skipan, greidleika, neyvleika, stíli og  
   sannførandi grundgeving. Hvør næmingur skrivar eitt pappír undir vegleiðing av     
   skrivivegleiðara og leggur fram fyri sínum javnlíkum grundað á pappírið. 
 
 
 
 
Føroyskur stjórnarskipanarrættur (10 ECTS) 
    Nágreinilig lýsing av stýrisskipanarligu skipan Føroya inneftir og av stjórnarrrættarligu  
    støðu Føroya í danska ríkinum undir ríkisgrundlógini. Herundir serliga viðgerð og  
    gjøgnumgongd av heimastýrislóg og stýrisskipanarlóg. 
 
Ognar- og arvarættur (10 ECTS) 
   Um ognarrætt og avhendan av ognarrætti, íroknað arv 
 
Keypi- og kravrættur (10 ECTS) 
   Keypilóg og aðrar reglur um privatrættarlig krøv (obligatiónsrætt) 
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Altjóðarættur (10 ECTS) 
   Almennur altjóðarættur 
 
Sivilur rættargangur (10 ECTS) 
 
Samanberandi lóg (10 ECTS) 
   Løgfrøðilig samanbering av føroysku rættarskipanini við útvaldar fremmandar  
   rættarskipanir 
 
 
 
Revsirættur og revsirættargangur (10 ECTS) 
   Revsirættur, revsirættargangur og ástøði um revsirætt 
 
Trotabúaviðgerð (10 ECTS) 
   Lóg um trotabúaviðgerð og lóg og prosess kring trotabúgv, gjaldsteðg og insolvens  
 
B.L. ritgerð (10 ECTS) 
  Vísindalig ritgerð undir vegleiðing og um eitt framman undan góðkent evni (max-longd 25  
  standard síður) 
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Skeiðsætlanin fyri føroysku Emb.L. útbúgvingina er lýst niðanfyri í grafiskum formi. Øll 
skeiðini eru 10 ECTS-stig, sum prinsipielt merkir, at øll eru eitt heilt semestur til longdar (14 
vikur, harav 12 vikur eru undirvísingarvikur, og vikur 7 og 14 eru metingar-/próvtøkuvikur 
(Undantaksvís víkja skeið frá hesi skipan.) 
 
Sum fyrr víst á, bæði í mun til B.L. og Emb.L. ætlanina, kunnu lærarar geva uppgávur fyri, ið 
eru viðkomandi fyri próvtøkumetingina ymiskar tíðir í semestrinum, men sum meginregla 
verður hetta miðskeiðis og móti endanum á 10-ECTS skeiðum. Sum við B.L. útbúgvingini, 
flytir eisini próvdømiskipanin fyri Emb.L. burtur frá siðbundnu 100% endalig roynd yvir móti 
fleiri smærri royndum og/ella verkætlanum í ymiskum formum: heimauppgávu, munnligari 
roynd, multiple-choice roynd, “tak-heim-við-roynd”, frágreiðingar, framløgur í tímanum osfr.  
 
Sum sagt aðrastaðni í hesum uppskoti kunnu krøvini til framhald í lesnaðinum vera meira 
lagalig á Emb.L. útbúgvingini enn á B.L. útbúgvingini, tí á Emb.L. er raðfylgjan ikki eins 
týðandi, og skeiðsætlanin hevur ávísa mongd av valskeiðum (“bundið val”, valt frá serligum 
bólki av skeiðum) í trimum av fýra semestrum. Tá mangir næmingar hava familju og 
starvsligar skyldur, ið ikki loyva teimum at lesa fulla tíð, verður lesnaðurin tískil de facto 
parttíðar, men kortini mugu tey til endans taka øll kravskeið eins væl og lesandi fulla tíð og 
velja millum valskeið á sama hátt.  
 
Emb.L. útbúgvingin er normerað til eitt tvey ára skeið á 120 ECTS-stig. Onnur skeið enn 20-
ECTS Emb.L.-ritgerðin fella í tríggjar bólkar: dogmatisk almennrættarlig skeið, dogmatisk 
privatrættarlig skeið og skeið um háttaløg. Emb.L. skeiðsætlanin heldur fram  við at laga 
løgfrøðiútbúgvingina til føroyskt samfelag og høpi á allar somu hættir sum nevnt omanfyri 
um B.L. ætlanina (sí smálutir omanfyri). 
 
Meðan mangar klassiskar løgfrøðiútbúgvingar gera lítið innihaldsligt við at gera skilnað 
millum bachelor og masterstig (annað enn formliga skilnaðin), so leggur uppskotið til 
føroysku Emb.L. útbúgvingina dent á eina serstaka  ástøðiliga og háttalagsliga linju fyri 
yvirbygnaðin, ið sæst við teimum trimum 10-ECTS skeiðunum um stjórnarskipanarfrøði, 
úrskurðir og læru (ástøði um nýta lóg í praksis) og lóggávulæru. Hetta ástøðiliga-
háttalagsliga “akkerið” kann fatast sum týðandi partur av samleikanum á føroysku Emb.L. 
útbúgvingini, ið styðlar upp undir fatanini, at hetta er ein akademisk útbúgving. Endamálið er 
at geva næninginum eina djypri fatan av: náttúruni og virknaðinum av lóg innanfyri ein 
stjórnarrættarligan og stýrisskipanarrættarligan karm; nattúruni og virknaðinum av 
rættargangsprosessini og av nærri eginleikunum og grundleggjandi prinsippunum handan 
lóggávu. Øll hesi skeið eru ætlað at menna komandi ættarliðið av føroyskum løgfrøðingum, 
so hesir kunnu geva sítt umhugsaða og konstruktiva íkast til menningina av føroyskari lóg og 
lógarinstitutiónum.   
 
Umframt 20 ECTS Emb.L.-ritgerðina eru hini skeiðini dogmatisk skeið av ymiskum slag: 
summi hava eina altjóðarættarliga helling í eini ásannan av støðu Føroya í globalu bygdini, 
og onnur leggja dentin á øki, ið kunnu hava serligan áhuga fyri praktiserandi føroyskar 
løgfrøðingar. Av hesum seinnu eru tað serliga skeið, sum koma og fara (rotera) í bólkinum 
av bundnum vali, ið hava verið eftirspurd av føroyska løgfrøðiliga umhvørvinum ella av 
øðrum deildum á Fróðskaparsetrinum sum valskeið, ella tað hevur verið ein eftirspurningur 
eftir teimum sum liður í starvsligari førleikamenning ella sum liður í framhaldandi útbúgving. 
Hesi fara ikki einans at gagna okkara føstu lesandi, men umkringliggjandi samfelagnum 
bæði innan- og uttanseturs, og mong lesandi, ið ikki lesa fyri at fáa eina ávísa útbúgving, 
vilja rinda gjald fyri hesi skeið. Og kunnu tey tískil hjálpa við til at fíggja okkara komandi 
útbúgving í løgfrøði. 
 
Við atliti til skeiðini, ið verða bjóðað til Emb.L. útbúgvingina og undirliggjandi B.L. 
útbúgvingina, so kunnu næmingarnir væntast at fara hvør sín veg í sambandi við skriving av 
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teirra 20 ECTS Emb.L.-ritgerð. Teir kunnu skriva um eina røð av ymiskum dogmatiskum 
evnum, sum komparativa lóg, lóggávuøki kring fiskiveiði, landbúnaðarlóg, løgsøgu, ástøði 
um lóg ella —sum væl kann hugsast at mong fara at gera — evni um lóg og løgliga stjórnan 
í smáum politiskum samfeløgum og -skipanum. 
 
Samanumtikið er Emb.L. útbúgvingin ætlað at klekja framtíðar løgfrøðingar, væl útbúnar í 
løgfrøðiligum handverki, men eisini væl fyrireikaðar sum lógkønir at geva sítt íkast til 
føroyska samfelagið. 



19 
 

         Skeiðsætlan fyri føroysku Emb.L. útbúgvingina 
 

1. semestur 
Stjórnarskipanarfrøði   Stjórnarskipanarfrøði  
Altjóða privatrættur  Altjóða privatrættur  
Almennrættarligt/Privatrættarval A 
(Bundið val) 

 Almennrættarligt/Privatrættarval A 
(Bundið val) 

 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
2. semestur 
Úrskurðir og læra  Úrskurðir og læra  
Almennrættarligt/Privatrættarval B 
(Bundið val) 

 Almennrættarligt/Privatrættarval B 
(Bundið val) 

 

Mannarættindi  Mannarættindi  
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
3. semestur 
Lóggávulæra  Lóggávulæra  
Almennrættarligt /Privatrættarval C 
(Bundið val) 

 Almennrættarligt /Privatrættarval C 
(Bundið val) 

 

Emb.L. ritgerð  Emb.L. ritgerð  
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
4. semestur 
Fiskiveiðulóg  Fiskiveiðulóg  
Almennrættarligt val D (Bundið val)  Almennrættarligt val D (Bundið val)  
Emb.L. ritgerð  Emb.L. ritgerð  
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
 
Almennur rættur 30 ECTS  
Privatrættur 10 ECTS  
Alment/Privat  
Val 

30 ECTS  

Háttaløg 30 ECTS  
 
 
 
Stjórnarskipanarfrøði  (10 ECTS) 
 
Altjóða privatrættur (10 ECTS) 
 
Almennrættarligt/privatrættarligt val A: Skeið bjóðað annaðhvørt ár (kortini ikki við vissu) 
   Figgjarrættur – Skattarættur (hvørt 10 ECTS)  
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Úrskurðir og læra(10 ECTS)  

Almennrættarligt /Privatrættarval B: Skeið bjóðað triðja hvørt ár (kortini ikki við vissu)  
   Havrættur – Brúkaralóg – Heilsurættur (hvørt 10 ECTS) 
 
Mannarættindi (10 ECTS) 
 
 
 
 
 
Lóggávulæra (10 ECTS) 
 
Almennrættarligt /Privatrættarval C: Skeið bjóðað annaðhvørt ár (kortini ikki við vissu) 
   Kollektivur arbeiðsrættur  – Almennur setanarrættur  (hvørt 10 ECTS) 
 
 
 
 
 
Fiskiveiðulóg (10 ECTS) 
 
Almennrættarligt/privatrættarligt val D: Skeið bjóðað annaðhvørt ár (kortini ikki við vissu) 
   Umhvørvisrættur – Byggi- og skipanarlóg (hvørt 10 ECTS) 
 
Emb.L. ritgerð (20 ECTS) 
  Vísindalig ritgerð undir vegleiðing og um eitt framman undan góðkent evni (longd 40-50  
  standard síður) 
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Umframt B.L. og Emb.L. útbúgvingarnar, so er uppskotið eisini at stovna eina 
masterútbúgving (M.L.) í lóg. Á sama hátt sum Emb.L. er hetta ein tvey ára útbúgving á 120 
ECTS-stig.  Munurin á hesi og  Emb.L. er, at M.L. ikki hevur sum fortreyt, at tann lesandi 
hevur tikið grundútbúgving í løgfrøði. Umsøkjarar til M.L. kunnu hava gjøgnumført eina 
bachelorútbúgving ella samsvarandi í einum  øðrum evni enn løgfrøði, helst – hóast ikki 
kravt –  í einum fakøki við tilknýti til løgfrøði (eitt nú stjórnmálafrøði); og fleiri umsøkjarar 
kunnu hava tikið útbúgving á masterstigi innan onnur øki enn løgfrøði.  
 
M.L. útbúgvingin er ikki ætlað at geva somu starvsligu atgongd sum Emb.L., eitt nú atgongd 
at praktisera sum advokatur ella at virka sum dómari. Henda viðurkenningin kann kortini 
fáast, um tann, ið hevur lokið M.L. útbúgving, seinni tekur bachelorútbúgving í lóg.  
 
M.L. er ein løgfrøðilig útbúgving á masterstigi, sum kann kvalifisera viðkomandi til at virka 
sum løgfrøðingur í almennari fyrisiting, bæði heima og altjóða, so sum umsiting av 
mannarættindum, barnaverndarmálum, friðarvarðveiting, umhvørvisvernd, brúkaravernd, 
heilsu, fiskiveiðuumsiting, arbeiðsmarknaðarviðurskiftum osfr. M.L. útbúgvingin verður tískil í 
stóran mun framhald av verandi master í løgfrøði á Fróðskaparsetrinum. 
 
M.L. lesandi skulu hava eitt grundarlag í grundleggjandi løgfrøðiligum viðurskiftum —
dogmatiskum evnum, háttalagi og kontekstualiserandi skeiðum. Men heldur enn formlig krøv 
til, hvørji løgfrøðilig skeið, ið M.L. lesandi skulu hava sum fortreyt fyri upptøku, er ætlanin, at 
upptøkuroynd, aftrat grundútbúgving, skal gera av, hvørjir umsøkjarar hava nøktandi 
fortreytir fyri upptøku   
  
Ongin yvirskipað skeiðsætlan er fyri M.L. útbúgvingina. Kortini er ætlanin, at  M.L. lesandi 
skulu kunna taka øll skeið, ið verða bjóðað Emb.L. lesandi. Tey trý háttalagsligu “akker-
skeiðini” sum 1) stjórnarskipanarfrøði, 2) úrskurðir og læru (theory of adjudication) og 3) 
lóggávulæra verða kravd skeið til M.L. lesnaðin. Eisini skulu tey skriva eina 20-ECTS M.L. 
ritgerð. Umframt hetta skulu M.L. lesandi eisini kunna taka eina røð av skeiðum frá B.L. 
útbúgvingini, sí nærri niðanfyri.  
 
Hesi skeið er ætlanin, at M.L. lesandi skulu kunna taka (kortini próvdømd sum skeið á 
masterstigi) frá nýggju B.L. útbúgvingini: 
 
Fyrisitingarrætt 
Løgfrøðilig fatan I og II 
Úrskurðargreining 
Løgsøgu 
Føroyskan stjórnarskipanarrætt 
Sivilan rættargang 
Altjóðarætt 
Samanberandi lóg 
Trotabúaviðgerð 
 
Ongi onnur skeið enn tey bjóðað á B.L. ella Emb.L. verða bjóðað til lesnaðin á M.L. 
 
Onnur parametur fyri M.L. ætlanina, so sum próvdømingarhættir, undirvísingarhættir, 
akademiskur kalendari osfr. er galdandi á sama hátt fyri M.L. lesnað sum fyri B.L. and 
Emb.L. lesnaðin. 
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Fylgiskjal  2 
Starvsfólka- og fíggjarlig orka neyðug fyri at stovnseta B.L. útbúgving 

 
 
Játtanarligar meting um kostnað av uppskotinum til B.L. ætlan avhongur grundleggjandi av 
eyka útreiðslum til starvsfólk, ið koma aftrat útreiðslunum til verandi master, og av 
sambandinum millum B.L og masterætlanina í skiftisskeiðnum millum heyst 2018 og vár 
2021, sum er skeiðið millum uppskotið um byrjan av B.L. ætlanini og fram til, at fyrstu lesandi 
eru klár at byrja Emb.L. lestur. Her er greitt frá uppskotinum til starvsfólkaætlan og ætlan við 
skeiðum fyri hesa skiftistíðina, og ein meting av eyka kostnaði (fíggjarætlan) verður løgd 
fram. 
 
 
Starvsfólk  
 
Langt mest týðandi “vøran”, ið løgfrøðiútbúgvingin á Fróðskaparsetrinum fer at bjóða, bæði 
nú og í skiftisskeiðnum 2018-2021 (og møguliga nøkur ár aftrat hesum) er undirvísing við 
høgari góðsku. Tað er sanniliga týðandi fyri Fróðskaparsetrið at definera seg sum ein 
miðdepil fyri gransking, í løgfrøði so væl sum øðrum evnum, og løgfrøði á Søgu- og 
samfelagsdeildini hevur pliktað seg til granskingargrundaða undirvísing sum eitt ideal fyri 
undirvísing á deildini. Starvsfólkini, sum í løtuni standa aftanfyri M.A. í løgfrøði eru dedikerað 
hesum ideali og aktiv í gransking. Kortini, verður hugt meira neyvt at áhuganum hjá ungum 
føroyingum at lesa løgfrøði í Føroyum, og áhuganum hjá føroyska løgfrøðiliga umhvørvinum, 
so er dygdargóð akademisk undirvísing í løgfrøði tað, sum næstu komandi árini eigur at 
hava hægstu raðfesting á Fróðskaparsetrinum. Henda raðfesting krevur m.a. eisini, at atlit 
verða tikin til tørvin á at menna og gera føroyskt undirvísingartilfar. Tað eru hættir at byggja 
upp granskingarprofilin í lóg á Fróðskaparsetrinum, meðan raðfestingin av játtan og orku 
fyrst og fremst fer til at veita dygdargóða útbúgving komandi 5-6 árini; ein av hesum er 
nevndur niðanfyri. Kortini, uppskotið leggur upp til, at nýggja akademiska starvsfólkið, sum 
neyðugt verður at seta fyri at stuðla ætlaða B.L. útbúgvingini, samstundis sum fyrireikað 
verður gjøgnum 2020  at taka lesandi inn á M.A., og at skipa nýggju M.L. og Emb.L. 
útbúgvingarnar aftaná tað, skal hava undirvísing og menning  av føroyskum 
undirvísignartilfari sum høvuðsábyrgd. Ætlanin er síðan eftir nøkur ár, at viðkomandi 
starvsfólk fær granskingarábyrgd, treytað av akademiskari framleiðslu. V.ø.o. má viðkomandi 
menna sín granskingarprofil í hesum tíðarskeiði. Høvundarnir aftanfyri hetta uppskot meta 
ikki, at henda strategi fer at undirgrava Fróðskaparsetrið sum ein depil fyri gransking,ella 
ambitiónirnar hjá starvsfólkunum sum granskarar og akademikrarar, enn ikki uppá stutt sikt. 
 
Í øllum førum verður skotið hetta upp um starvsfólk at bera nýggju skipanina:  
  
Flestu av dogmatisku skeiðunum, ið undirvíst kemur at verða í á B.L., M.L. og Emb.L. 
programs verða undirvíst av uttanhýsis lærarum, ið dagliga virka í føroyska løgfrøðiliga 
umhvørvinum (um tað er í almennu fyrisitingini, sum advokatar ella okkurt annað), sum 
hervið taka ábyrgd av at undirvísa í skeiðum innan øki, sum viðkomandi arbeiða við ella á 
annan hátt hava sum sítt serfrøðiøki. Hetta er skipanin í dag undir verandi M.A. í løgfrøði, og 
serliga síðan Kári á Rógvi andaðist hevur hetta verið neyðugt við verandi játtan. Henda 
neyðvendigheit vísir seg í roynd og veru at vera eitt slag av eini dygd, tí hervið skapast eitt 
nært samband millum løgfrøðiliga umhvørvið og Fróðskaparsetrið, og løgfrøðingar í 
samfelagnum fáa eina fatan av, at verkætlanin við løgfrøði eisini er teirra egna. Eisini 
tryggjar henda skipanin, at næmingar av Fróðskaparsetrinum fáa starv eftir loknan lestur, 
eins og álit er á dygdini á undirvísingni, tá umboð fyri løgfrøðiliga samfelagið sjálvt stendur 
fyri undirvísingini. Heldur ikki er nøkur orsøk til at halda, at starvsfólk í føstum starvi á 
Fróðskaparsetrinum vildu kunna veit hægri dygd í mun til undirvísing í dogmatiskum 
skeiðum, enn hesir sokallaðu leysalærararnir kunnu veita.  
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Í teimum í uppskotinum nevndu skeið um háttaløg og tey kontekstualiserandi skeiðini, 
saman við ávísum serliga grundleggjandi dogmatiskum skeiðum (so sum fyrisitingarrætti) og 
ástøðiligu pørtunum av øðrum dogmatiskum skeiðum (t.d. ástøðin um avtalurætt), verður 
undirvísingin framd av innanhýsis starvsfólki, ella at undirvísingin verður í felagsskapi saman 
við starvsfólki á  Fróðskaparsetrinum innan aðrar deildir ella aðrar útbúgvingar (t.d. føroysk 
løgsøga), ella undirvísingin verður (heilt ella lutvíst) av dugnaligum fremmandum 
akademikarum, so sum innan skeiðið rómverjarættur, pørtum av skeiðnum løgfrøðilig fatan, 
pørtum av skeiðnum um stjórnarskipanarfrøði osfr. Undirvísing við slíkum háprofil 
fremmandum akademikarum er lutfalsliga dýrari samanborið við heimligar uttanhýsis 
lærarar, men hesir fremmandu fara einans at standa fyri minni parti av undirvísingini. 
Umframt at tað kann vera neyðugt at keypa slíka starvsfólkaorku, sum vit ikki sjálvi eiga í 
landinum, so kunnu slíkir persónar eisini seinni gerast evni fyri t.d. adjungering fyri 
avmarkaðar undirvísingarskyldur, og tá kann Fróðskaparsetrið blíva partur av teirra 
akademisku framleiðslu og CV, og hetta kann verða nyttug og bílig reklama fyri Setrið.  
 
Starvsfólk við serligum førleikum noyðast at undirvísa og vegleiða í skeiðum um munnliga og 
skrivliga framførslu, ikki minst í skeiðnum “Skriviverkstova”. Møguliga krevur hesin partur eitt 
starvsfólk eyka, men tað kann eisini vera, at eitt hálvtíðar starvsfólk til M.L., og Emb.L., gerst 
møguligt at seta. Uppá longri sikt kann eisini týðandi partur av undirvísingini leggjast í 
hendurnar á M.L. og Emb.L. lesandi, ið arbeiða sum hjálparfólk—t.e. lesandi vald fyri teirra 
serstøku evni í skrivligum og munnligum samskifti og kunnleika til føroyska málið – og  hetta 
vildi eisini verið skilagott í mun til avmarkaðu játtanina til fastsett starvsfólk. 
 
Skeiðsætlan í skiftistíðini 
 
Í skeiðnum millum august 2018, tá B.L. eftir ætlan fer av bakkastokki, og fram til august 
2021, tá M.A. í løgfrøði verður avloyst av M.L. og Emb.L. ætlanini, verða skeið undirvíst á 
M.A. í løgfrøði at umskarast við (t.e. undirvíst í felag) við skeið undirvíst á B.L. útbúgvingini; 
og grundskeið í lóg, sum verður partur av B.L., er longu í gongd—og væl vitjað (í stóran mun 
eisini av næmingum, sum runda fyri lesnaðin sjálvir, so eyka kostnaðurin at byrja B.L. verður 
minimalur í 2018-2019). Sum greitt frá aðrastaðni í hesum uppskoti, skeið undirvíst í í felag á 
bachelor og master stigi verða mett um/dømd ymiskt fyri B.L. og master støði, og tey verða 
skrásett ymiskt; men starvsfólkaliga er kostnaðurin ikki øðrvísi enn fyri eitt og sama skeið. 
Skeiðini undirvíst í á M.A. í løgfrøði í skiftistíðini eru lýst skematiskt móti endanum av hesum 
fylgiskjali. 
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Fíggjarætlan og -meting 
 
Samsvarandi starvsfólkaætlanini, ið er lýst omanfyri, er tørvur á eyka undirvísingarstarvsfólki 
at leggja aftrat verandi at hjálpa til við B.L. útbúgvingini, og er hesin tørvur fyrst umleið tveir 
uttanhýsis lærarar aftrat per semestur, ein heimligur og ein fremmandur. Tørvur er síðan 
eisini á einum fulltíðar innanhýsis starvsfólki aftrat fra 01.08.2019 av. Ætlanin er at seta ein 
námslektara. Harnæst krevst eyka skrivstovuhjálp at standa fyri øllum samskifti og 
praktiskum uppgávum í sambandi við komandi B.L. skipanina. Henda seinasta setanin kann 
bíða til 01.01.2019. 
 
Ein fíggjarætlan og -meting, toluliga konservativ, men kortini so realistisk, at hon staðfestur 
grundleggjandi tørv, er her niðanfyri: 
 
 

Mettur meirkostnaður  fyri M.A. í lóg  og fyri B.L. skipanina (2018-2021) 
 
Kalendarara 
(fíggjar) ár 2018 2019 2020 2021 
Eyka akademiskt 
starvsfólk: 1 
námslektari (per 
01.08.2019) 0 163,016 505,404 521,760 
B.L. skrivari (per 
01.01.2019) 0 350,000 350,000 350,000 
Heimligir  
uttanhýsis lærarar 
til B.L. 110,000 110,000 110,000 110,000 
Fremmandir  
uttanhýsis lærarar 
til B.L. 0 180,000 180,000 180,000 
Uttanhýsis 
próvdómarar til 
B.L. 0 30,000 90,000 80,000 
Blandaður 
eykakostnaður og 
óvæntaðar 
(óforútsigiligar) 
útreiðslur 150,000 250,000 250,000 250,000 
Samanlagt  260,000 1,083,016 1,485,404 1,491,760 
 
Henda ætlan hevur lutfalsliga høg tøl fyri blandaðan eykakostnað og óvæntaðar (ella 
óforútsigiligar) útreiðslur. Tað er tí, at hildið verður realistiskt at leggja upp fyri slíkum 
kostnaðum, sum tað altíð vilja koma komplikatiónir og yvirraskilsir knýtt at  tí at leggja lunnar 
undir nýggj og lutfalsliga samansett útbúgvingartilboð. Eitt nú er møguligt, at tað verður 
neyðugt við einum eyka ½ tíðar starvsfólki umframt tað fulltíðar fólkið, ið longu er partur av 
uppskotinum.  
 
Orsakað av felags undirvísing á B.L. og verandi M.A. útbúgving í skiftistíðindi, sum greitt frá 
omanfyri, sær út til, at á vári 2019 vil fíggjarætlanin fyri B.L. rinda fyri 1 út av 3 M.A. skeiðum. 
Á vári 2020 vil B.L. fíggjarætlanin rinda fyri 2 av of 3 M.A. skeiðum. Um heysti 2020 fer B.L. 
at rinda fyri 2 av 5 M.A. skeiðum. Og at enda á vári 2021 vil B.L. rinda fyri heili 3 av 3 M.A. 
skeiðum. Hetta merkir, at árliga fíggjarætlanin fyri master stig í lóg lækkar í mun til verandi 
støði gjøgnum skiftistíðina fyri ikki at koma aftur á verandi støði fyrr enn heystið 2021 (henda 
útrokning skal møguliga justerast, men hon er í hvussu er eftirfarandi í grovum trekkum)  
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Fíggjarmetingin omanfyri tekur ikki við tær inntøkur frá gjaldskeiðunum, sum næmingar, ið 
ikki eru innskrivaðir á universitet rinda,  men vilja taka stakskeið til tess at halda fram við at 
læra, eftirútbúgva seg ella bara søkja sær almenna útbúgving.  
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Skeið bjóðað til M.A. í løgfrøði (heyst 2017 til vár 2021) 

 
Samsvarandi verandi ætlan og treytað av, at uppskotið til B.L. verður góðkent, verða 
fylgjandi skeið bjóðað á M.A. í løgfrøði frá heystinum 2017 til várið 2021. Øll hesi skeið eru 
10 ECTS-stig. Fulltíðar lesnaður krevur, at 30 ECTS verða tikin hvørt semestur. Øll hesi 
skeiðini eru valskeið uttan Løgfrøðilig fatan, sum skal takast heystsemestrið fyrsta árið.  
 
Onkrir trupulleikar skulu enn avgreiðast, men fylgjandi skema eigur fyri tað mest at vera 
eftirfarandi.  
 
 
 
Heyst 2017 
Kollektivur arbeiðsrættur  Kollektivur arbeiðsrættur  
Skattarættur  Skattarættur  
Fíggjarrættur  Figgjarrættur  
Løgfrøðilig fatan  Løgfrøðilig fatan  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
Vár 2018 
Fiskiveiðurættindi  Fiskiveiðurættindi  
Brúkaralóg  Brúkaralóg  
Sivilur rættargangur  Sivilur rættargangur  
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
Heyst 2018 
Løgfrøðilig fatan  Løgfrøðilig fatan  
Fyrisitingarrættur  Fyrisitingarrættur  
Almennur setanarrættur  Almennur setanarrættur  
Byggi- og planlóg  Byggi- og planlóg  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
Vár 2019 
Heimastýri og stýrisskipan  Heimastýri og stýrisskipan  
Kommunurættur  Kommunurættur  
Úrskurðargreining  Úrskurðargreining  
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Heyst 2019 
Løgfrøðilig fatan  Løgfrøðilig fatan  
Fyrisitingarrættur  Fyrisitingarrættur  
Føroysk løgsøga  Føroysk løgsøga  
Kollektivur  arbeiðsrættur  Kollektivur  arbeiðsrættur  
Skattarættur  Skattarættur  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
Vár 2020 
Føroyskur stjórnarrættur  Føroyskur stjórnarrættur  
Brúkaralóg  Brúkaralóg  
Úrskurðagreining  Úrskurðagreining  
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
Heyst 2020 
Løgfrøðilig fatan  Løgfrøðilig fatan  
Altjóðarættur  Altjóðarættur  
Sivilur rættargangur  Sivilur rættargangur  
Føroysk løgsøga  Føroysk løgsøga  
Samanberandi lóg  Samanberandi lóg  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
Vár 2021 
Føroyskur stjórnarrættur  Føroyskur stjórnarrættur  
Trotabúaviðgerð  Trotabúaviðgerð  
Úrskurðagreining  Úrskurðagreining  
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
 


