
Bliv lægdommer 
Vil du være med til at afgøre straffesager hos retten i perioden 2020-2023? 

I Viborg Kommune er der nu åbent for ansøgning til den såkaldte grundliste, hvorfra Vestre 
landsret udtrækker nye lægdommere - og du kan blive en af dem. Lægdommere er den samlede 
betegnelse for domsmænd og nævninge. 

I Danmark er det helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere 
spørgsmål om skyld og straf. At være domsmand eller nævning er en spændende opgave med 
ansvar og stor betydning for samfundet. 

Du kan ansøge om at komme på grundlisten via viborg.dk/lægdommer inden 28. februar 2019. Her 
skal du blandt andet begrunde din ansøgning. 

For at komme på listen, er det et krav, at du: 

• bor i Viborg Kommune 

• er mindst 18 år og ikke fylder 80 år inden udgangen af 2023 

• er dansk statsborger 

• har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog 

• har en ren straffeattest 

Der er brug for alle typer af borgere, så grundlisten bliver et repræsentativt udsnit af Kommunes 
befolkning. 

Visse personer er udelukket fra at være lægdommer. Det er blandt andet ansatte ved domstolene, 
politiet, kriminalforsorgen, samt advokater, advokatfuldmægtige og præster i folkekirken og andre 
trossamfund. 

Hvis du bliver udpeget 

Der er ingen garanti for, at du kommer på den endelige grundliste, selvom du opfylder kravene. 
Det afhænger blandt andet af, hvor mange ansøgere Grundlisteudvalget får. Udvalget tjekker 
ansøgningerne, udvælger 322 personer til den endelige liste og sender grundlisten videre til Vestre 
Landsret, som trækker lod til hvervet som nævning eller domsmand. 

https://kommune.viborg.dk/Politik/Raad-naevn-og-kommissioner/Grundlisteudvalget/Ansoegning-optagelse-paa-Grundlisten


Dem der udpeges, kan regne med at blive indkaldt cirka fire gange årligt og bliver aflønnet med 
1.100 kr. pr. dag, de møder i retten. En retssag tager normalt en dag, men der kan være sager, som 
varer længere. 

Der er ingen krav til din uddannelsesbaggrund – faktisk behøver du slet ikke have en uddannelse. 

Du skal ikke forberede dig før en retssag. Det vigtigste er, at du møder op og forholder dig til, om 
den tiltalte er skyldig eller uskyldig – du er repræsentant for den sunde fornuft. 

Som lægdommer vil du have mødepligt. Den type mødepligt kalder man for borgerligt ombud. Det 
betyder, at man skal have en særlig og tungtvejende grund for ikke at møde op, hvis man er 
indkaldt som lægdommer i en retssag. Det betyder også, at din arbejdsgiver skal give dig fri til at 
møde i retten, hvis du bliver indkaldt som lægdommer. Det afhænger af overenskomsten det 
pågældende sted, om man får fri med eller uden løn. 
 
Domstolsstyrelsen har lavet en grundig vejledning til nye lægdommere, og herudover holder den 
enkelte ret et informationsmøde for de tilknyttede lægdommere i god tid, inden de går i gang.  
 
Du kan godt fortsætte som lægdommer i den retskreds, hvor du er udtaget selvom du flytter, 
f.eks. fordi du skal læse i en anden by.  

Læs mere: 

På Viborg Kommunes hjemmeside: viborg.dk/lægdommer.  

Danmarks Domstole har lavet nogle film og artikler, der giver et indblik i, hvordan det er at være 
lægdommer. Som det fremgår, er det et hverv, man finder interessant og værdifuldt: 

Læs mere på om hvervet som lægdommer på Danmarks Domstoles hjemmeside 

Præsentation af arbejdet som lægdommer ved lands- og byret 

Se en kort film med en lægdommer på Danmarks Domstoles YouTube-kanal 

Læs et interview med en lægdommer fra magasinet Retten Rundt 

Se en kort film om Domsmænd og nævninge  
Information til arbejdsgivere om lægdommeropgaven: 

Arbejdsgiverinformation om lægdommere.pdf 

Informationsaftner i retten den 4. februar 16.30 og den 20. februar 18.30: informationsmøder i Retten i 

Viborg 

 

https://kommune.viborg.dk/Politik/Raad-naevn-og-kommissioner/Grundlisteudvalget/Ansoegning-optagelse-paa-Grundlisten
http://www.domstol.dk/saadangoerdu/tildigderer/naeavningdomsmand/Pages/default.aspx
http://www.domstol.dk/saadangoerdu/tildigderer/naeavningdomsmand/Documents/Domsm%C3%A6nd%20og%20n%C3%A6vninge%20A5-kort.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q5Bk_BuAPIo
http://www.domstol.dk/om/publikationer/Publikationer/Retten_Rundt_nr29_2018.pdf#page=9
https://youtu.be/lYnVJ21e-jo
http://www.domstol.dk/saadangoerdu/tildigderer/naeavningdomsmand/Documents/Arbejdsgiverinformation%20om%20lægdommere.pdf
https://kommune.viborg.dk/Politik/Raad-naevn-og-kommissioner/Grundlisteudvalget/Informationsmoeder
https://kommune.viborg.dk/Politik/Raad-naevn-og-kommissioner/Grundlisteudvalget/Informationsmoeder
http://www.domstol.dk/saadangoerdu/tildigderer/naeavningdomsmand/Documents/Arbejdsgiverinformation%20om%20lægdommere.pdf

