Vejledende satser pr. 1. juli 2005 for fastsættelsen af et passende beløb til
dækning af udgifter til advokatbistand i proceduresager.
Ved omkostningsafgørelser den 1. juli 2005 og senere skal afgørelsen indeholde en særskilt oplysning
om, hvilket beløb der er tilkendt til dækning af henholdsvis retsafgift, udgift til advokat og
andre udgifter, der har været fornødne til sagens forsvarlige udførelse. Udgiften til advokatbistand
skal erstattes med et passende beløb. Udgiften til retsafgift samt de øvrige udgifter, der har været
fornødne til sagens forsvarlige udførelse, skal erstattes fuldt ud.
Ved fastsættelsen af et passende beløb til dækning af udgifter til advokatbistand vil landsretterne
tage udgangspunkt i følgende tabel, hvis sagen afsluttes efter procedure og den part, som
skal have tilkendt sagsomkostninger, under sagen er repræsenteret af en mødeberettiget advokat:
Sagsværdi:
0 - 25.000*
25.001 - 50.000*
50.001 - 200.000
200.001 - 500.000
500.001 - 1.000.000
1.000.001 - 2.000.000
2.000.001 - 5.000.000

Salær (ekskl. moms)
5.000 - 7.000*
7.000 - 10.000*
10.000 - 30.000
20.000 - 45.000
35.000 - 70.000
50.000 - 100.000
80.000 - 200.000

Salær (inkl. moms)
6.250 - 8.750*
8.750 - 12.500*
12.500 - 37.500
25.000 - 56.250
43.750 - 87.500
62.500 - 125.000
100.000 - 250.000

Moms medregnes kun, hvis den vindende part oplyser ikke at være momsregistreret.
Det vil afhænge af den enkelte sags karakter, om der er grund til at udmåle et beløb i den øvre,
midterste eller nedre del af intervallet.
Har der været tale om syn og skøn, bør beløbet normalt udmåles i den øverste halvdel af intervallet.
Beløbet kan efter anmodning fra en part fastsættes over eller under det angivne interval, hvis sagen
har været usædvanlig vanskelig eller usædvanlig nem. Salæret vil normalt skulle fastsættes højere,
hvis der har været forelagt præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen.
Tabellen omfatter ikke sager med skriftlig procedure, der træder i stedet for mundtlig domsfo
rhandling,
eller sager, hvor domsforhandlingen har varet mere end 1 dag. Tabellen kan dog tjene
som vejledning også i sådanne sager.
Tabellen omfatter ikke sager uden økonomisk værdi.
Ved sager med økonomisk værdi over 5.000.000 kr. forudsættes det, at de udmålte beløb
gennemsnitligt
vil ligge på linje med de beløb, der er tilkendt før den 1. juli 2005, men det forudsættes
også, at udmålingen kan være mere differentieret end efter hidtidig praksis.
Tabellen gælder uanset om partens udgifter til advokatbistand vedrører en advokat, der er ansat hos
parten eller hos en mandatar, der fører retssagen på partens vegne.
*Note indsat af Advokatrådet: Fra 1. januar 2008 er salærtaksterne for sager i intervallet 050.000 kr. ændret. For denne kategori eksisterer der nu kun et interval:

Sagsværdi:
0 – 50.000

Salær (ekskl. moms)
10.000- 15.000

Salær (inkl. moms)
12.500 - 18.750

Samtidig er der udstedt særlige takster for de sager, der fra 1. januar 2008 kører i
småsagsprocessens former -se nærmere www.advokatsamfundet.dk. Ovenstående takster for
sager i intervallet mellem 0-50.000 kr. finder således kun anvendelse, hvis sagen ikke omfattes af
småsagsprocessen.

