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Uddrag af Vejledning til domsmænd og nævninger (Kilde: Danske domstole): 

Udtagelse til hvervet som lægdommer 

Lægdommere udtages for 4 år ad gangen. Til nævning eller domsmand kan udtages enhver ube-
rygtet mand eller kvinde, der har valgret til Folketinget. Kravet om uberygtethed betyder, at per-
soner, der er straffet for mere alvorlige lovovertrædelser, ikke kan virke som nævning eller doms-
mand. I forbindelse med dannelse af domsmandslisterne vil det derfor blive undersøgt, om de 
pågældende er registreret i Kriminalregisteret. 

Personer, der fylder 70 år i løbet af de 4 år, udtagelsen gælder, udtages ikke til nævning eller doms-
mand. Det samme gælder personer, der på grund af åndelig eller legemlig svaghed, herunder også 
tunghørighed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog, ikke kan fungere som nævning 
eller domsmand. Ministre, advokater, advokatfuldmægtige, centraladministrationens, domstolenes, 
anklagemyndighedens, overøvrighedens, politiets og fængselsvæsnets tjenestemænd og øvrige per-
sonale samt sognefogeder og folkekirkens og de anerkendte trossamfunds gejstlige udtages heller 
ikke som lægdommere. Ansættelse i ”centraladministrationen” omfatter al ansættelse – uanset funk-
tion og titel – i ministeriernes departementer, styrelser og direktorater. Sådanne ansatte er således 
udelukkede fra at virke som lægdommere. Ligeledes er ansatte i statsforvaltningerne (overøvrig-
heden) udelukkede. (…) 
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Udtagelsen sker på den måde, at et særligt udvalg i hver kommune peger på et antal borgere, der 
udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og som anses for egnede til at være lægdom-
mere. 

De valgte optages på en liste, der kaldes grundlisten. (…) 

Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, dannes der nævninge og 
domsmandslister for landsretterne og for hver byret.  

 
Der ønskes en retssociologisk analyse med afsæt i det ovenstående og med inddragelse af 
relevant retssociologisk teori og empiri med fokus på følgende: 
 
1) Forskellige opfattelser af lægmænd i de retsanvendende organer i retssociologisk teori.  
2) Lægdommeres rolle og faktiske betydning for det danske retssystem.  
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