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Vejledende takster for salæret til en advokat i sager, som advokaten er tildelt som 

retsmægler  

 
Taksterne finder anvendelse i sager, hvor der tilkendes salær efter den 1. oktober 2014. Det er uden 

betydning, om arbejdet eller en del af arbejdet er udført før den 1. oktober 2014, medmindre der fore-

ligger særlige omstændigheder. 

 

Til samtlige beløb lægges moms. 

 

Landsretternes dommere har på plenarmøder drøftet spørgsmålet om fastsættelsen af salær til en 

advokat i en sag, som advokaten er tildelt som retsmægler.  

 

Ordningen med tildeling af sager til advokater som retsmæglere bygger som bekendt på en læn-

gere forsøgsordning, hvori både dommere og advokater har deltaget som retsmæglere. Forsøgs-

ordningen er blevet evalueret af Justitsministeriets Forskningsenhed i en rapport fra marts 2005. 

Af evalueringen fremgår bl.a., at den samlede gennemsnitlige tid, der er anvendt til 

retsmæglingsmøder, er 3 timer. Denne opgørelse omfatter ikke forberedelsestid, men en under-

søgelse foretaget af Domstolsstyrelsen på grundlag af de indberetningsskemaer, som 

retsmæglerne indsendte, har vist, at forberedelsestiden gennemsnitligt kan opgøres til 1,4 timer. 

Det samlede gennemsnitlige tidsforbrug i forbindelse med en gennemført retsmægling er således 

opgjort til 4,4 timer.  

 

Efter drøftelserne i de to landsretter er der herefter enighed om, at salæret til en advokat i en sag, 

som advokaten er tildelt og har gennemført som retsmægler, som udgangspunkt fastsættes til 

8.300 kr.  

 

Et større tidsforbrug for en gennemført retsmægling kræver en særlig begrundelse, men et rime-
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ligt og relevant tidsforbrug udover 5 timer (ekskl. rejsetid) vil kunne honoreres med 1.700 kr. pr. 

time.  

 

Gennemføres retsmæglingen ikke, fastsættes der et mindre salær efter den tid, som er anvendt i 

sagen.  

 

Det er forudsat i forarbejderne, at en retsmægler vil kunne få godtgjort rejseudgifter (salær for 

rejsetid og transportudgifter) efter samme principper, som sådanne udgifter godtgøres be-

skikkede advokater og forsvarere. Det er samtidig forudsat, at en advokatmægler i almindelighed 

ikke skal have godtgjort rejseudgifter ved retsmæglinger inden for advokatens "egen" retskreds.  

 

Såfremt der herefter vil blive tale om godtgørelse af rejseudgifter, forhøjes salæret med mindst 

800 kr. pr. times rejsetid.  

 

Det skal tilføjes, at Domstolsstyrelsen ved Info af 28. november 2008 har anført, at retsmægling 

så vidt muligt bør foregå i rettens lokaler eller på advokatmæglerens kontor. I de tilfælde, hvor 

det undtagelsesvist ikke kan lade sig gøre, kan rimelige og nødvendige udgifter til leje af lokaler 

refunderes efter forudgående aftale med retten. Det fremgår videre, at det ikke er muligt at lade 

statskassen afholde advokatmæglernes udgifter til forplejning udover udgifter til kaffe og the.  
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