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Rejseforbehold og godtgørelse for advokaters transportomkostninger i sager ved landsret-

terne 

 

Dommerne i Østre Landsret og Vestre Landsret har på plenarmøder den 11. januar 2019 vedtaget 

fremover at anvende følgende praksis i forbindelse med rejseforbehold mv. ved beskikkelse af 

advokater i civile sager og forsvarere og bistandsadvokater i straffesager:  

Rejseforbehold i straffesager 

Der tages ikke længere (begrænset) rejseforbehold, idet det nu fremgår direkte af retsplejelovens 

§ 741, stk. 1, 2. pkt. jf. § 334, stk. 3, at der ikke tilkommer en advokat godtgørelse for rejseudgif-

ter ud over, hvad en advokat, der er antaget ved den pågældende ret, ville være berettiget til, 

medmindre retten bestemmer andet.  

Det betyder, at der tillægges forsvareren eller en beskikket advokat salær for rejsetid og godtgø-

relse for rejseudgifter i forbindelse med retsmøder i landsretten, arrestbesøg og afhøringer hos 

politiet, som advokaten med føje har afholdt, men begrænset til, hvad en beneficeret advokat fra 

den byretskreds, hvor sagen har været behandlet i 1. instans, ville være berettiget til. Efter lands-

retternes praksis beregnes det maksimale beløb i almindelighed med udgangspunkt i afstanden 

mellem tingstedet i byretten og mødestedet, f.eks. landsrettens tingsted ved retsmøder eller den 

pågældende arrest. Der tillægges også rejsegodtgørelse ved rejser til retsmøder i landsretten eller 

arrestbesøg inden for den byretskreds, hvor sagen blev behandlet i 1. instans.  

Rejseforbehold i civile sager 

Der tages ikke længere (begrænset) rejseforbehold, idet det nu fremgår direkte af retsplejelovens 

§ 334, stk. 3, at der ikke tilkommer en advokat godtgørelse for rejseudgifter ud over, hvad en 

advokat, der er antaget ved den pågældende ret, ville være berettiget til, medmindre retten be-

stemmer andet. 

Det betyder, at der tillægges advokaten salær for rejsetid og godtgørelse for rejseudgifter, som 

advokaten med føje har afholdt, men begrænset til, hvad en beneficeret advokat fra den byrets-

kreds, hvor sagen har været behandlet i 1. instans, ville være berettiget til. Efter landsretternes 

praksis beregnes det maksimale beløb i almindelighed med udgangspunkt i afstanden mellem 

tingstedet i byretten og mødestedet, normalt landsrettens tingsted ved retsmøder. Der tillægges 

også rejsegodtgørelse ved rejser til retsmøder i landsretten inden for den byretskreds, hvor sagen 

blev behandlet i 1. instans. 

Fravigelse af udgangspunktet om begrænset rejseforhold 
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Der kan efter anmodning ske fravigelse af lovens udgangspunkt om begrænset rejseforbehold 

efter en konkret vurdering. Ved denne vurdering kan følgende momenter tillægges betydning: 

- Sagens art, omfang, kompleksitet og betydning. 

- De forventede merudgifter ved at ophæve det legale rejseforbehold, herunder den relative 

størrelse af merudgiften. 

- Klientens tidligere tilknytning til advokaten.  

- Har byretten ophævet rejseforbeholdet for den pågældende advokat ved behandling i by-

retten, vil der kun helt undtagelsesvist være grund til ikke også at ophæve rejseforbehol-

det for den samme advokat i landsretten. 

- Klienten har bopæl eller ophold et andet sted end i den byretskreds, hvor hovedforhand-

lingen i første instans fandt sted, og den beskikkede advokat har kontor i samme rets-

kreds, som klienten har bopæl eller ophold – eller tættere på det tingsted, hvor ankesagen 

i landsretten skal behandles. 

Overnatning 

Udgifter til overnatning for advokater uden rejseforbehold godtgøres som udgangspunkt i føl-

gende situationer: 

1. Når advokatens transporttid overstiger 2 timer hver vej 

2. Når det i øvrigt skønnes nødvendigt med overnatning, for eksempel på grund af vejret. 

 

 

 

 

 


