Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret
Den 17. december2018
J.nr. 72A-ØL-5-18
J.nr. 85A-VL-8-14

Vejledende takster pr. 1. januar 2019 for salærer til forsvarere i straffesager, bi
standsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og
borneljernelsessager
Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægte
skabs-, forældreansvars- og bornefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for foru
rettede i straffesager (bistandsadvokater). skal fra den i januar 20)9 ske på baggrund af en
grundtakst pr. time på 1.755 kr., jf. bekendtgorelse nr. 1377 af 28. november2018 om tak
ster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.
.

Nedenstående takster finder anvendelse i sager, hvor der tilkendes salær efter den 1.januar
2019. Hvor det med sagen forbundne arbejde i det væsentligste må anses for udført for den
1. januar2019, finder de vejledende takster, der var gældende frem til i. januar2019 dog
anvendelse.
Taksterne er vejledende. Til samtlige beløb lægges moms.
Hvis en forsvarer mener sig berettiget til et salær, der ligger ud over taksterne, skal forsva
reren udarbejde en skriftlig timeopgørelse. hvoraf skal fremgå. hvad tiden har været an
vendt til.
A. Forsvarere i straffesager
I. Grundtakst pr. time

1.755 kr.

2. a. Grundlovsforhør inkl, samtale med klienten

1.495 kr.

Hvis den anvendte tid til et grundlovsforhør væsentligt overstiger 50
minutter, kan der fastsættes et højere salær med baggrund i timetaksten
og den med rimelighed anvendte tid. Se tillige under 3.
b. En forsvarer, der over for retten har forpligtet siu til at være til rådi
hed for deltaaelse i grundlovsforhør lørdage samt søn- og helligdaRe.
tilkendes for denne rådighedsforpligtelse et honorar pr. dag på
Salærbeløb, der tilkendes for deltagelse i retsmøder den pågældende
dag. modregnes i honoraret.

2.270 kr.
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3. Fristforlængelser oa kortere retsmoder under sagens forberedelse
inkl, samtale med klienten i forbindelse med retsmødet. Hvis den an
vendte tid til et retsmøde væsentligt overstiger 45-50 minutter, kan der
fastsættes et højere salær med baggrund i timetaksten og den med rime
lighed anvendte tid.

1.395 kr.

Godtgorelse for ikke ubetydelig ventetid i forhold til tilsigelsestids
punktet fastsættes efter timetaksten og afhoLdes som udgangspunkt af
statskassen.
Retsmoder om særlige efterforskningsskridt behandles som grundlovs
forhør, henholdsvis fristforlængelser. dog således at standardtaksterne
ikke fuldt ud ydes, hvis den samme advokat i samme korte retsmøde har
flere på hinanden følgende sager,jf. herved taksternes bestemmelse om
reduktion, hvor samme advokat er forsvarer for flere i samme sag,jf.
pkt. 10. I sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden er udgangs
punktet i sidstnævnte tilfælde, at salæret for retsmødet fastsættes efter
anvendt tid uanset antallet af indgreb/kendelser.
4. Retsmøder af længere variahed samt afhøring hos politiet pr. time

1.755 kr.

5. Retsmoder mv. på lørdage oa søn- og helligdage
Forhøjelse med 50%, kl. 22-06 med 100% (skal oplyses af forsvareren)
6. Fængselsbesøg
Salæret kan forhøjes, hvis den anvendte tid med rimelighed væsentligt
har oversteget 50 minutter.
7. Fristforlængelser

på

skriftligt grundlag

1.495 kr.

880 kr.

8. Ekspeditionssalær for sluttede sager uden retsmøde

mindst

9. Ankefrafald inden hovedforhandlingen

indtil

1.755 kr.

mindst

1.755 kr.

Ved ankefrafald ved hovedforhandlingens begyndelse

980 kr.

tO. Tilståelsessager og hovedforhandlinger
A. Tilståelsessager
Mindre tilståelsessager med varighed indtil ca. i’2 time, herunder
sager om spirituskørsel, pr. sag
Hvis flere end to sager behandles lige efter hinanden, pr. sag
Længerevarende tilståelsessager: Som hovedforhandlinger.

2.375 kr.
1.755 kr.

B. Hovedforhandlinger
Udgangspunktet for salærfastsættelsen er den i retten faktisk an
vendte tid. Ved beregning af tiden i retten indgår som udgangs
punkt den seneste påbegyndte halve time.
Indtil 2 timer

3.510-5.265 kr.
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2 timer

5.265 kr.

3 timer

7.745 kr.

4 timer

10.220 kr.

5 timer

12.905 kr.

6 timer

15.485 kr.

Til hovedforhandlingens varighed medregnes ventetid for sagens
påbegyndelse og ventetid mellem sagens optagelse til dom og den
nes afsigelse, i sidstnævnte titfælde dog kun for så vidt forsvareren
forbliver til stede i retten. Til hovedforhandlingens varighed med
regnes ikke sædvanlig frokostpause.
Taksten for hovedforhandling omfatter også samtaler på kontoret
med klienten. indhentelse af oplysninger og forberedelse til hovedforhandling og af procedure i normalt omfang. I sager, hvor forbe
redelsestiden har overskredet det sædvanlige, kan der ydes et tillæg
herfor med 1.755 kr. pr. time for den tid, der med rimelighed må
antages at være medgået til den yderligere forberedelse, ligesom
der ved fastsættelse af salær kan tages højde for, om der er udarbej
det relevant materialesamling Det ved hovedforhandlingens afslut
ning tilkendte salær omfatter normalt også arbejdet med anke af
sagen, ansøgning om 2. eller 3. instansbevilling og benådning
o.lign., således at der alene gives “eftersalær’ i særlige tilfælde.
Hvor samme advokat er forsvarer for flere i samme sag. nedsættes
salæret normalt for hver enkelt klient med 14 til ¼.
En reserveforsvarer honoreres som udgangspunkt også i sager om
økonomisk kriminalitet med et salær efter retningslinjerne for ho
vedforhandlinger i almindelige strafTesager.
—

—

Ved vurderingen af rimeligheden af det angivne tidsforbrug og der
med også ved salærberegningen kan der i ankesager lægges betyde
lig vægt på, om advokaten også var forsvarer for klienten i forbin
delse med sagens behandling i I. instans.
Hvis en sag som følge af klientens uventede tilståelse under hoved
forhandlingen, frafald af vidneførsel eller lignende afsluttes væ
sentligt tidligere på dagen end planlagt, kan der navnlig i tilfælde,
hvor sagen i forhold til den anvendte tid i retten har krævet ekstra
ordinær megen forberedelse, efter omstændighederne ske en forhø
jelse af salæret, som afspejler dette forhold.
II. Reisetid. Salærer forhøjes med 880 kr. pr. time til forsvarere, der må
rejse til tingstedet. arrester eller lignende. Der sker ikke forhøjelse af

-4salæret. hvis forsvarerbeskikkelsen er betinget af. at advokaten frafalder
krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter.
(2. Ved en forsvarers rejse til udlandet, feks. i forbindelse med afhøringer.
ydes rejsegodtgørelse, diæter og hotelgodtgorelse efter statens regler
samt 16.725 kr. pr. hele dags fravær i forbindelse med rejsen. [dette be
løb er inkluderet advokatens forberedelse.
13. Forgæves fremmøde og retsmoder aflyst med dags varsel eller kortere
frist
fra
I tilfælde af forgæves fremmøde og i tilfælde, hvor et planlagt retsmøde
aflyses samme dag, som det skulle have fundet sted, eller hvor aflys
ning sker med dags varsel, fastsættes salær under hensyntagen til den
tid, der har været afsat til sagen. op til ‘/2 salær. For aflysninger med

mere end dags varsel tillægges ikke salær.
Der tillægges ikke salær, såfremt det er den pågældende forsvarers egne
forhold. f.eks. egen sygdom eller lignende, der er årsag til aflysningen.
Såfremt en længerevarende sag uvarslet slutter før planlagt, feks, ved
anklagemyndighedens ankefrafald, kan der efter omstændighederne til
lægges en forsvarer, der i særlig grad har måttet indrette sin virksomhed
efter sagen, et passende vederlag.
14. Hvis retsformanden i en sag med flere tiltalte har tilladt, at en forsvarer
ikke er til stede i retten. jf. retsplejelovens § 852, stk. 2, men forsvareren
alligevel vælger at være til stede i retten. tilkendes der salær for tilstede
værelse. Ved fastsættelse af salæret skal der tages hensyn til, at det må
antages, at der ikke er knyttet nogen særlig forberedelse til forsvarerens
deltagelse i retsmødet. Salæret ydes således med et nedsat salær på 1.755
kr. pr. time.
Hvis retsmødet åbenbart ikke kan vedrøre forsvarerens klient, og retsfor
manden har tilkendegivet dette, tilkendes der ikke salær til en forsvarer,
der alligevel vælger at deltage i retsmødet.
Der henvises i øvrigt til U2003.l 737/3H.
IS. Hvis den samlede forberedelsestid for eksempel i sager om økonomisk
kriminalitet har haft et sådant omfang. at forberedelsen ikke kan anses
som vederlagt ved honoreringen efter foranstående takster for anvendt
tid i retten inklusiv sædvanlig forberedelsestid. honoreres den ekstra for
beredelse efter den med rimelighed anvendte tid.
—

—

16. Hvis retten tillader, at der indleveres en skriftlig procedure, eller pålæg
ger afgivelse af en skriftlig oversigt over procedurens indhold med angi
velse af de hovedsynspunkter, der gøres gældende,jf. retsplejelovens
§
878 (i ankesager,jf. § 917) kan der navnlig hvis forsvareren ikke gen
nem honoreringen for hovedforhandlingsdage kan anses som vederlagt
også for procedure ydes et særskilt vederlag herfor.
—

—

I .445 kr.
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Salær for deltagelse i hovedforhandling af indtil 2 timers varighed fast
sættes. med udgangspunkt i et tidsforbrug på mellem 2 og 4 timer, til 3.510-7.020 kr.
Denne takst omfatter også samtaler på kontoret med klienten, indhen
telse afoplysninger, udarbejdelse af erstatningsopgorelse, forberedelse
til hovedforhandlingen og indsendelse af erstatningsansogning til Er
statn i ngsnævnet.
Der kan herudover ydes salær for rimeligt og relevant tidsforbrug, her
under ved deltagelse i hovedforhandlinger af mere end 2 timers varig
hed, med 1.755 kr. pr. time.
Beskikkelsen ophører ved sagens afslutning i retten. Statskassens betaUng af salæret til bistandsadvokaten er subsidiær i forhold til forurette
des evt. retshjælpsforsikring.jE retsplejelovens § 334. stk. 6. hvorfor
det altid bor afklares, om forurettede er dækket af en retshjælpsforsik
ring f.eks. husstands/basis-/fritidsforsikring.
C. Sager om ægteskab eller forældreansvar
1. Sager vedrørende forældreansvar m.v. sluttet efter hovedforhandling
eller sluttet efter et forberedende møde af en varighed, som i det væ
sentlige svarer til en normal hovedforhandling
2. Sager vedrørende ægtefællebidrag eller lejlighed sluttet efter hovedfor
handling eller sluttet efter et Forberedende møde afen varighed, som i
det væsentlige svarer til en normal hovedforhandling

10.635 kr.

7.125 kr.

3. I andre sager fastsættes salæret efter et konkret skøn.
Disse salærer tilkendes både sagsøgerens/appellantens og sagsog
tes/indstævntes advokat. Salæret dækker foruden et retsmøde afalmin
delig varighed den tid, der i almindelighed må anses for nødvendig til
forberedelse af sagen ved retten. Salæret forhøjes med som udgangs
punkt 620 kr. til den advokat, der har udfærdiget ekstrakt af sædvanligt
omfang. Salæret kan i øvrigt i særlige tilfælde, herunder hvor der i en
sag har været afboldt flere retsmøder og/eller udarbejdet relevant mate
rialesamling og efter en konkret vurdering forhøjes eller nedsættes.
0. Bornefjernelsessager
For hovedforhandlinger af normal varighed og inklusiv sædvanlig forbere
delse
I. instans
2. instans

1 0.635 kr.
7.125 kr.
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Helle Bertung
Præsident for Vestre Landsret
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