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Justitsministeriet anmodede ved brev af 20. maj 2020 Retsplejerådet om – i 

forbindelse med behandlingen af kommissoriet om en generel reform af den 

civile retspleje – at undersøge årsagerne til faldet i antallet af civile sager 

ved domstolene. Ministeriet anmodede samtidig Retsplejerådet om på bag-

grund af denne undersøgelse at overveje, om faldet i sagsantallet giver an-

ledning til ændringer af den civile retspleje. Såfremt Retsplejerådet finder, 

at der er anledning til at foreslå ny eller ændret lovgivning, anmodes rådet 

om at udarbejde et lovudkast.  

 

Retsplejerådet blev anmodet om så vidt muligt at afslutte sine overvejelser 

inden udgangen af 2021.   

 

Det bemærkes, at det i en længere periode desværre ikke har været muligt 

at prioritere arbejdet i Retsplejerådet på grund af bl.a. Covid-19-epidemien, 

der skabte et ekstra pres på Justitsministeriet, som bl.a. stod for en stor del 

af koordineringen af den samlede indsats på området og lovgivningen rela-

teret hertil. 

 

Justitsministeriet har på den baggrund besluttet, at fristen for Retsplejerådet 

til at afslutte ovennævnte arbejde forlænges til udgangen af 2023.  
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