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Til kommunerne i Vestre Landsrets og Østre Landsrets retskredse 

Udtrækningen af nye lægdommere (nævninger/domsmænd) for perioden 1. januar 2024 til 31. de-

cember 2027 skal begynde i april måned 2023. 

I den forbindelse bedes grundlisteudvalget i landets kommuner indsende grundlisten ved brug af de 

blanketter, der ligger på Kommunernes Landsforenings hjemmeside. Kommunernes Landsforening 

v/specialkonsulent Dan Bjørneboe har oplyst, at der er planlagt kurser i brugen af blanketterne. 

Der skal endvidere sendes en redegørelse i henhold til § 5 a i grundlistebekendtgørelsen (bekendtgø-

relse nr. 809 af 5. december 1990 med senere ændringer). Ifølge § 5 a skal grundlisteudvalget ved 

fremsendelsen af grundlisten redegøre for, hvordan grundlisteudvalget har søgt at sikre sig, at de ud-

tagne personer er egnede til at virke som nævninger eller domsmænd, jf. retsplejelovens §§ 68 og 69, 

og at kravene i bekendtgørelsens § 4, stk. 1, er opfyldt. 

Hvis et grundlisteudvalg skal udtage et yderligere antal personer, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2, end 

det antal der opgøres efter bekendtgørelsens § 3, stk. 1, vil udvalget modtage meddelelse herom fra 

vedkommende landsretspræsident senest den 1. december 2022. 

Grundlisten skal sendes både i elektronisk form og som almindelig post – underskrevet af samtlige 

medlemmer af grundlisteudvalget. 

Af hensyn til det videre arbejde med udtrækning og dannelsen af listerne over nævninger og doms-

mænd, skal grundliste og redegørelse være indsendt senest den 1. april 2023. 

De elektroniske lister bedes for så vidt angår kommuner i Vestre Landsrets retskreds mailet til doms-

mand@vestrelandsret.dk og for så vidt angår kommuner i Østre Landsrets retskreds mailet til praesi-

dent@oestrelandsret.dk. 

Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning til grundlisteudvalgene om udarbejdelse af grundlister. 

Ministeriet har oplyst, at det p.t. overvejes, om vejledningen skal revideres i mindre omfang, og grund-

listeudvalgene opfordres derfor til at holde sig orienteret om dette arbejde. 

Domstolsstyrelsen har produceret nogle korte film om hvervet som nævning/domsmand, som grundli-

steudvalgene er velkomne til at benytte i forbindelse med information om hvervet. Filmene kan ses 

her. Ligeledes ligger der på domstol.dk forskellig information rettet mod domsmænd og nævninger. 

Eventuelle spørgsmål til, hvordan grundlister udarbejdes, kan for så vidt angår kommunerne i Vestre 

Landsrets retskreds rettes til kontorfuldmægtig Dorte Mikkelsen eller sekretariatschef Anne-Mette 

Schjerning på tlf.nr. 99688000 og for så vidt angår kommunerne i Østre Landsrets retskreds rettes til 

chefsekretær Christian Jensen eller sekretariatschef Ellen Busck Porsbo på tlf.nr. 99686200. 

Kopi af dette brev er sendt til Kommunernes Landsforening. 

 Jens Røn Carsten Kristian Vollmer 

 Præsident for Vestre Landsret Præsident for Østre Landsret 
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