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Rejseforbehold og godtgørelse af advokaters transportomkostninger m.v. i straffesager ved
landsretten

Dommerne i Østre Landsret har efter drøftelse på plenarmøde den 5. november 2010 og 19. august 2016 vedtaget fremover af følge følgende praksis.

Rejseforbehold

Ved behandlingen af straffesager i Østre Landsret sker der beskikkelse af forsvarere og bistandsadvokater uden rejseforbehold, såfremt advokaten har kontor i den nævningekreds, hvori byretten, der har behandlet sagen, er beliggende. Der sker endvidere i sager, der behandles i København, beskikkelse uden rejseforbehold af advokater, der har kontor inden for den Københavnske
nævningekreds (Københavns Byret, Retten på Frederiksberg samt retterne i Lyngby, Glostrup,
Helsingør, Hillerød og Roskilde).

I øvrigt tages som udgangspunkt rejseforbehold over for forsvarere og bistandsadvokater. Alle
rejseforbehold skal dog være begrænsede i overensstemmelse med Højesterets kendelser af 1.
april 2016 (sag 186/2015 og 220/2015), således at der tillægges den beskikkede forsvarer/
advokat salær for rejsetid og godtgørelse for rejseudgifter, som advokaten med føje har afholdt,
men begrænset til, hvad advokaten, som har kontor uden for det pågældende tingsteds (bitingsteds) område (nævningekreds), kunne have oppebåret, hvis pågældende havde haft kontor inden
for retskredsens område. Advokaten kan således ikke få højere rejsegodtgørelse end en advokat
fra retskredsen.

Efter en konkret vurdering kan udgangspunktet om, at der tages rejseforbehold (skal altid læses
som et begrænset rejseforbehold), fraviges:

Følgende momenter kan tillægges betydning:

Bredgade 59, 1260 København K.

Tlf. 99 68 62 00

Hjemmeside: www.oestrelandsret.dk
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1. Sagens art, omfang, kompleksitet og betydning
2. De forventede merudgifter ved beskikkelse uden rejseforbehold, herunder den relative
størrelse af merudgiften.
3. Klientens tidligere tilknytning til advokaten. Har advokaten været beskikket for klienten
i byretten uden rejseforbehold, vil der kun helt undtagelsesvis kunne tages rejseforbehold
4. Klienten har bopæl eller ophold andetsteds end i den nævningekreds, hvor hovedforhandlingen skal finde sted.

Godtgørelse af rejseomkostninger og tidsforbrug ved rejser til retsmøder

1. Østre Landsret yder i sager, der behandles ved hovedtingstedet i København, alene salær
for rejsetid og godtgørelse for transportudgifter til forsvarere og bistandsadvokater, der
ikke har kontor i Københavns Byrets, Retten på Frederiksbergs eller retterne i Lyngby
eller Glostrups område
2. Østre Landsret yder i sager, der behandles ved landsrettens bitingsteder, alene salær for
rejsetid og godtgørelse for transportudgifter til forsvarere og bistandsadvokater med kontor mere end 20 km fra bitingstedet.
3. Der ydes dog ikke salær for rejse eller godtgørelse for transportudgifter til advokater, der
er antaget af Justitsministeriet med generelt rejseforbehold vedrørende rejser inden for
retskredsen, ved møde i landsretten på et tingsted, der er beliggende inden for den retskreds, hvor rejseforbeholdet gælder. Dette indebærer bl.a., at en advokat med kontor i
Middelfart, der er antaget som beskikket forsvarer mv. i Odense retskreds med generelt
rejseforbehold, ikke er berettiget til salær for rejsetid mv. ved møde i landsretten i Odense.
Såfremt, der ydes kørselsgodtgørelse til en forsvarer eller bistandsadvokat, anvendes den ”høje”
kilometertakst.

Overnatning
Østre Landsrets godtgør som udgangspunkt udgifter til overnatning i følgende situationer:

1. Når advokatens transporttid overstiger 2 timer hver vej.
2. Når det i øvrigt skønnes nødvendigt med overnatning – for eksempel på grund af vejrliget.

