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1. juli 2010

Plenarmødevedtagelse om rejseforbehold m.v.
Dommerne i Vestre Landsret har vedtaget følgende efter drøftelse bl.a. på plenarmødet den 4.
juni 2010:

I Vestre Landsret er udgangspunktet følgende:

Beskikkelse af en advokat sker med rejseforbehold.

hvis advokaten i en straffesag har kontor uden for det pågældende tingsteds
(bitingsteds) område (nævningekreds), medmindre der er tale om en advokat fra Århus, der
ønskes beskikket i en sag, der skal behandles i Viborg (eller omvendt), og
hvis advokaten i en civil sag har kontor uden for den retskreds, hvor klienten har
bopæl, medmindre advokaten har kortere afstand til hovedtingstedet i Viborg end en advokat
fra klientens retskreds.

Efter konkret vurdering kan dette udgangspunkt fraviges.

Følgende momenter kan tillægges betydning ved vurderingen:

Sagens art, omfang, kompleksitet og betydning
De forventede merudgifter ved beskikkelse uden rejseforbehold
Advokatens tidligere tilknytning til klienten

Klienten har bopæl eller ophold andetsteds end i den nævningekreds, hvor hovedforhandlingen skal finde sted

Ved vurderingen af de forventede merudgifter ved beskikkelse uden rejseforbehold kan det
tillægges særlig betydning

At advokaten er hjemmehørende i en tilstødende retskreds
At advokaten – uanset han ikke er hjemmehørende i en tilstødende retskreds – har
tilsvarende eller færre antal kilometer til tingstedet end en advokat fra en tilstødende
retskreds.

Betydningen af, at advokaten har kontor i en tilstødende retskreds, må dog vurderes konkret
bl.a. i lyset af, om advokaten har kontor i den del af den tilstødende retskreds, hvorfra det
skønnes naturligt at ønske en advokat til behandling af en sag ved tingstedet i
naboretskredsen.

Overnatning

Vestre Landsret godtgør som udgangspunkt udgifter til overnatning i følgende situationer:

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

Godtgørelse ved rejser inden for nævningekredsen

Vestre Landsret godtgør som hidtil udgifter ved rejser inden for nævningekredsen. Dette
gælder også i de tilfælde, hvor en advokat rejser inden for den byretskreds, hvor advokaten er
beneficeret.

Rejseudgifter til ikke-beneficerede advokater

I de tilfælde, hvor Vestre Landsret godtgør rejseudgifter, sker dette uden hensyntagen til, om
advokaten er beneficeret eller ej.

Ikrafttræden

Denne plenarmødevedtagelse har virkning for de sager, hvor der fra og med den 15. august
2010 skal træffes beslutning om beskikkelse af advokat/forsvarer.

