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Ofte stillede spørgsmål om hvervet som næv-

ning og domsmand 
 
Jeg har fået nyt arbejde. Kan jeg fortsætte som domsmand og 
nævning? 
 

Ansættelse visse steder medfører, at du ikke kan virke som domsmand og nævning 

Udelukket for at være domsmand og nævning er således følgende: 

 

Ministre, advokater, advokatfuldmægtige, centraladministrationens, domstolenes, anklagemyn-

dighedens, overøvrighedens, politiets og fængselsvæsenets tjenestemænd og øvrige personale 

samt sognefogeder og præster i folkekirken og andre trossamfund. 

 

Pr. 1. januar 2020 gælder der nye regler: 

 

Følgende personer er udelukket fra at være nævning og domsmand: 

 

Ministre, ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departemen-

terne hørende underordnede myndigheder, ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndig-

heden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område, advokater og ad-

vokatfuldmægtige og præster i folkekirken og andre trossamfund. 
 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ansættelse betyder, at du ikke kan være domsmand og næv-

ning, skal du rette henvendelse til landsrettens præsident på regnskab@oestrelandsret.dk. Oplys 

venligst hvor du er ansat og fra hvornår. 

 
Jeg ønsker at blive fritaget som nævning og domsmand 
Domsmandshvervet er et borgerligt ombud, som det ikke umiddelbart er muligt at blive fritaget 

for, dog med nedennævnte undtagelser: 

§ 71.  

Følgende personer kan begære sig fritaget for nævninge- og domsmandshvervet: 

1) Folketingets medlemmer og dets tjenestemænd, 

2) tjenstgørende militærpersoner, 

3) told- og postvæsenets tjenestemænd, faste brandfolk samt de ved jernbaner, telegrafer og 

telefoner ansatte personer, 

4) læger og jordemødre, 

5) lodser, 

6) sagkyndige, der er beskikket efter § 92 i denne lov eller efter § 172 i lov om social service, 

og lægdommere ved boligretterne, 

7) de, som er fyldt 60 år, 
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8) de, som på grund af deres helbredstilstand eller erhvervs- eller familieforhold ikke uden fa-

re for deres velfærd eller uforholdsmæssig ulempe kan opfylde nævninge- eller domsmands-

pligten, 

9) de, som har taget bopæl i en anden kreds end den, for hvilken deres udtagelse gælder, 

10) de, som i to perioder har været udtaget til nævninge- og domsmandslister. 

 
Jeg er længerevarende syg og ønsker af den grund helt at blive 
fritaget – hvad skal jeg gøre? 
Hvis du ønsker helt at blive fritaget pga. sygdom, skal du kontakte landsretten. Du vil muligvis 

blive bedt om at indsende en lægeerklæring, der bekræfter, at du på grund af din helbredstilstand 

ikke uden fare for din velfærd kan opfylde domsmandspligten, jf. retsplejelovens § 71, nr. 8. 

Landsretten refunderer udgiften til lægeerklæring, såfremt du vedlægger dokumentation herfor. 

 

Du bedes venligst sende din henvendelse inkl. lægeerklæringen til Østre Landsret, Bredgade 59, 

1260 København K eller pr. sikker mail til regnskab@oestrelandsret.dk 

 
Må jeg som domsmand udtale mig om de sager, jeg er indkaldt 
til eller har medvirket i? 
Når du er en del af retten, gælder der nogle særlige regler om tavshedspligt og diskretion. Der er 

tavshedspligt om de drøftelser og den afstemning, der har været om rettens afgørelse af sagen. 

Du må ikke drøfte en verserende sag med familie eller venner og bør helt generelt udvise diskre-

tion om de forhold, som du får kendskab til i retten. Du har ytringsfrihed som andre og kan der-

for deltage i den offentlige debat og fremføre dine personlige meninger. Det gælder også emner 

med relation til domstolene. Du må imidlertid som et meget klart udgangspunkt hverken under 

eller efter sagens afgørelse udtale dig om den konkrete sag til pressen eller på sociale medier. Du 

bør være opmærksom på, at generelle ytringer, ikke mindst stærke retspolitiske udsagn, fx en 

ytring på Facebook om, at du af medmenneskelige grunde ikke vil straffe brug af hash, konkret 

kan føre til, at du bliver inhabil i kommende sager om fx besiddelse af hash og derfor ikke kan 

medvirke som domsmand i sådanne sager. 

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får nyt telefonnummer, mailad-
ressse, skifter adresse m.v. 
Kontakt venligst landsretten på mail regnskab@oestrelandsret.dk eller telefon 99 68 62 50, så vi 

kan få det registreret. 

 
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg samme dag, jeg skal give 
møde i landsretten? 
Afbud på dagen grundet fx sygdom til retsmøder skal ske på telefonnummer 99 68 62 34. 

Fsva. afbud til Odense, Nykøbing og Rønne på dagen er det ligeledes telefonnummer 99 68 62 

34. 

 

Henvendelse øvrige dage samt generelle spørgsmål skal rettes til den afdeling, du er indkaldt til 

at møde i. Kontaktoplysningerne fremgår af indkaldelsen. 
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Hvad skal jeg gøre, hvis der er længerevarende perioder, hvor 
jeg ikke kan give møde f.eks. pga. ferie, sygdom eller orlovspe-
rioder? 
Det er vigtigt, at landsretten får disse oplysninger. Kontakt derfor venligst landsretten på mail 

regnskab@oestrelandsret.dk eller telefon 99686250. 

 
 
Hvor lang tid går der, før jeg får vederlag som domsmand? 
Der går typisk imellem 2-6 uger, før du får dit vederlag som domsmand. Det skyldes, at landsret-

ten har to lønkørsler om måneden – en primo og en medio – med udbetaling ca. 10 dage senere. 

Din oversigt over vederlaget bliver sendt direkte til din e-boks. 

 

Er der en aldersgrænse som domsmand/nævning? 
Aldersgrænsen ændres pr. 1. januar 2020 fra 70 år til 80 år, sådan at de, som ikke fylder 80 år, 

inden udløbet af den periode som de er udtaget i, også kan være domsmand/nævning. 

 

 


