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Høring over vedtagne retsakter inden for det civil
lieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold
  
Justitsministeriet har ved e-mail af 1
tuelle bemærkninger til en lang række vedtagne retsakter inden for det civil
, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforb
hold. 
 
Domstolsstyrelsen har på grund af den korte tidsfrist og omfanget af de 
pågældende retsakter ikke haft mulighed for 
grundlag - at gennemgå retsakterne med henblik på en kvalificeret unde
søgelse af, hvilke administrative og økonomiske konsekvenser en omda
nelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordn
 
Domstolsstyrelsen afstår derfor fra at komme med en udtalelse, men forb
holder sig at komme med bemærkninger, hvis det besluttes at indføre en 
tilvalgsordning. 
 
For så vidt angår Konkursforordningen (Rådets forordning (EF) Nr. 
1346/200 af 29. maj 2000 om konkurs)
sens høringssvar af 8. januar 2015
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Juhl 

kra@jm.dk med kopi til jm@jm.dk 
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Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og fami-
lieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold 

mail af 18. december 2014 anmodet om even-
tuelle bemærkninger til en lang række vedtagne retsakter inden for det civil

og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbe-

Domstolsstyrelsen har på grund af den korte tidsfrist og omfanget af de 
pågældende retsakter ikke haft mulighed for - på et sagligt forsvarligt 

at gennemgå retsakterne med henblik på en kvalificeret under-
søgelse af, hvilke administrative og økonomiske konsekvenser en omdan-
nelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning vil have. 

Domstolsstyrelsen afstår derfor fra at komme med en udtalelse, men forbe-
holder sig at komme med bemærkninger, hvis det besluttes at indføre en 

Konkursforordningen (Rådets forordning (EF) Nr. 
. maj 2000 om konkurs) henvises i øvrigt til Domstolsstyrel-

sens høringssvar af 8. januar 2015, der er vedlagt. 
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