Grønlands Landsret

den 27. februar 2019

Vejledende takster pr. 1. marts 2019 for salærer til advokater, der beskikkes som
forsvarere i kriminalsager, der behandles ved Grønlands Domstole
Vederlag til offentlige forsvarere, der driver advokatvirksomhed, fastsættes på baggrund af
en grundtakst pr. time på 1.755 kr. i overensstemmelse med den grundtakst, der gælder for
offentlige forsvarere i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1377 af 28. november 2019.
Taksterne er vejledende og finder anvendelse i sager, hvor der tilkendes salær efter den 1.
marts 2018.
1. Grundtakst pr. time

1.755 kr.

2. Grundlovsforhør inklusive samtale med klienten
Tager retsmødet mere end 1 time forhøjes salæret forholdsmæssigt.

1.755 kr.

3. Fristforlængelser og kortere retsmøder under sagens forberedelse.
Taksten inkluderer samtale med klienten i forbindelse med retsmødet.

1.395 kr.

Anvendes der væsentlig mere end 45 – 50 minutter i forbindelse
med retsmødet, kan der fastsættes et højere salær med grundtaksten
efter den tid, der med rimelighed er anvendt.
Ventetid på mere end 15 minutter fastsættes efter grundtaksten og
betales som udgangspunkt af statskassen.
Retsmøder om særlige efterforskningsskridt behandles efter punkt 3
som kortere retsmøder.
Har forsvareren flere sager, hvor retsmøderne holdes i forlængelse
af hinanden, fastsættes salæret efter en vurdering af den samlede
anvendte tid. Der gives således ikke særskilt salær for hver sag, jf.
punkt 10 om salær i sager, hvor samme advokat er forsvarer for flere
i samme sag. I sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden er udgangspunktet, at salæret for retsmødet fastsættes efter anvendt tid

uanset antallet af indgreb/beslutninger.
4. Afhøring hos politiet

1.755 kr.

5. Retsmøder på lørdage og søn- og helligdage
Salæret forhøjes med 50% fra klokken 06.00 – 22.00 og med
100% fra klokken 22.01-05.59.
6. Klientbesøg i Anstalt for Domfældte

1.495 kr.

Salæret kan forhøjes, hvis der med rimelighed er anvendt væsentligt mere end 50 minutter på besøget, hvilket skal oplyses
og begrundes af forsvareren.
7. Fristforlængelser på skriftligt grundlag

880 kr.

8. Ekspeditionssalær for sluttede sager uden retsmøde

mindst

9. Ankefrafald inden hovedforhandlingen

indtil

1.755 kr.

mindst

1.755 kr.

Ankefrafald ved hovedforhandlingens begyndelse

980 kr.

10. Hovedforhandlinger:
Udgangspunktet for salærfastsættelsen er den tid, der er anvendt
i retten. Ved beregningen af tiden i retten indgår som udgangspunkt den seneste påbegyndte halve time.
Indtil 2 timer
2 timer
3 timer
4 timer
5 timer
6 timer
Til varigheden af hovedforhandlingen medregnes ventetid fra
indkaldelsestidspunktet og indtil retsmødet begynder. Hvis forsvareren bliver i retten medregnes også ventetid i op til 30 minutter mellem, at sagen optages til dom og dommen afsiges. Sædvanlig frokostpause og ventetid i mere end 30 minutter medregnes ikke.
Taksten for hovedforhandlingen omfatter også samtaler på kontoret
med klienten, indhentelse af oplysninger og forberedelse til hovedforhandling i normalt omfang. I sager, hvor forberedelsestiden har
overskredet det sædvanlige, kan der gives et tillæg på 1.755 kr. pr.
time for den tid, der med rimelighed er brugt på den yderligere forberedelse.

3.510 – 5.265 kr.
5.265 kr.
7.745 kr.
10.220 kr.
12.905 kr.
15.485 kr.

Ved fastsættelse af salær kan der tages højde for, om der er udarbejdet
relevant materialesamling.
Det salær, der tilkendes ved afslutningen af hovedforhandlingen,
omfatter normalt også arbejdet med anke af sagen, ansøgning om 3.
instansbevilling, benådning og lignende. Der gives kun ”eftersalær”
i særlige tilfælde.
Hvor samme advokat er forsvarer for flere i samme sag, nedsættes
salæret normalt for hver enkelt klient med 1/2 til 1/3.
En reserveforsvarer honoreres som udgangspunkt – også i sager
om økonomisk kriminalitet – med et salær efter retningslinjerne
for hovedforhandlinger i almindelige kriminalsager.
Ved vurderingen af rimeligheden af det angivne tidsforbrug og
dermed også ved salærberegningen kan der i ankesager lægges
betydelig vægt på, om advokaten også var forsvarer for klienten i
forbindelse med sagens behandling i 1. instans.
Hvis en sag som følge af klientens uventede tilståelse under hovedforhandlingen, frafald af vidneførsel eller lignende afsluttes
væsentligt tidligere på dagen end planlagt, kan der ske forhøjelse
af det salær, der beregnes efter den tid, der er anvendt på retsmødet. Navnlig hvis sagen har krævet ekstraordinær megen forberedelse, kan der efter omstændighederne ske forhøjelse af salæret i
disse situationer.
11. Salær for transporttid. Salæret forhøjes med 880 kr. pr. time forsvareren bruger på at rejse til en anden by end der, hvor forsvareren har kontor.
På udrejsen begynder transporttiden på det tidspunkt, hvor forsvareren senest skal tjekke ind efter transportfirmaets almindelige rejsebetingelser og slutter på det tidspunkt, hvor forsvareren er nået
frem til sit bestemmelsessted.
På hjemrejsen begynder transporttiden fra det tidspunkt, hvor
forsvareren senest skal tjekke ind efter transportfirmaets almindelige rejsebetingelser og slutter på det tidspunkt, hvor forsvareren
er landet i sin hjemby med tillæg af ½ time.
Der kan højst tilkendes salær for transporttid for 8 timer pr. dag.
Der tilkendes ikke salær for transporttid, hvis forsvarerbeskikkelsen er betinget af, at advokaten frafalder krav mod statskassen

for godtgørelse af rejseudgifter.
12. Supplerende rejsesalær. Ved en advokats rejse til anden by i
Grønland, betales dagpenge samt rejse- og opholdsomkostninger
efter statens regler. Endvidere tilkendes supplerende rejsesalær
for hele hverdage med 14.123 kr.
Supplerende rejsesalær er godtgørelse for mistet indtægt som
følge af, at de planlagte retsdage ikke har kunnet udnyttes fuldt
ud til retsmøder. Salæret tilkendes udelukkende for hverdage,
hvor der er planlagt retsmøder, og salær, der er tilkendt for retsmøder fratrækkes i det supplerende rejsesalær.
Supplerende rejsesalær tilkendes fra det tidspunkt, hvor forsvareren er ankommet til tjenesterejsens bestemmelsessted, og indtil
afrejsetidspunktet. Hvis ankomsttidspunktet ligger efter klokken
9.00 eller afrejsetidspunktet før klokken 16.00, reduceres det supplerende rejsetidssalær med 880 kr. pr. halve time. Der tilkendes
ikke supplerende rejsesalær i weekender, på helligdage eller på
hverdage, der udelukkende er afsat til transport.
Der tilkendes ikke supplerende rejsesalær, hvis forsvarerbeskikkelsen er betinget af, at advokaten frafalder krav mod statskassen for
godtgørelse af rejseudgifter
13. Ved en forsvarers rejse til Danmark eller til udlandet, for eksempel
I forbindelse med afhøringer, ydes rejsegodtgørelse, dagpenge og
Hotelgodtgørelse efter statens regler samt 16.725 kr. pr. hele dags
Fravær i forbindelse med rejsen. I dette beløb er inkluderet forsvarerens forberedelse.
14. Forgæves fremmøde og retsmøder, der aflyses dagen før retsmødet.
Hvis forsvareren møder forgæves, hvis et retsmøde aflyses samme
dag eller dagen før, det skulle have fundet sted, fastsættes et rimeligt salær ud fra den tid, der har været afsat til sagen. Der kan højst
gives salær for ½ af den tid, der var afsat til retsmødet.
Sker aflysningen med mere end dags varsel, tillægges ikke salær.
Der tillægges ikke salær, hvis det er advokatens egne forhold, for
eksempel sygdom eller lignende, der er årsag til aflysningen.
Slutter en længerevarende sag før planlagt, for eksempel på grund
af ankefrafald, kan der efter omstændighederne tillægges en forsvarer, der i særlig grad har måttet indrette sin virksomhed efter

Fra 1.445 kr.

sagen, et passende vederlag.
15. Hvis en forsvarer i en sag med flere tiltalte, hvor hovedforhandlingen foregår over længere tid, er til stede på en dag, hvor retsmødet klart ikke angår vedkommende forsvarers klient og således ikke
kræver forberedelse, og dette på forhånd er åbenbart og tilkendegivet
over for forsvareren, ydes et nedsat salær på 1.755 kr. pr. time i retten.
Hvis retsmødet åbenbart ikke kan vedrøre forsvarerens klient, og retsformanden har tilkendegivet dette, tilkendes der ikke salær til en forsvarer, der alligevel vælger at deltage i retsmødet.
Der henvises i øvrigt til U2003.1737/3H.
16. Har den samlede forberedelsestid – for eksempel i sager om økonomisk kriminalitet – haft et så stort omfang, at forberedelsen
ikke kan anses som betalt med salær efter ovenstående takster, betales den ekstra forberedelsestid med grundtaksten (punkt 1) efter
den tid, der med rimelighed er brugt.

Kirsten Thomassen
landsdommer ved Grønlands Landsret

