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Retsplejeloven og Bruxelles I-forordningen Hent PDF Forlaget skriver: Kommenteret retsplejelov foreligger
nu i en gennemgribende omarbejdet 10. udgave opbygget som en traditionel lovkommentar med

sammenhængende tekstafsnit.

Værket består af tre bind og det samlede sidetal er 3277 sider.

Lovkommentaren gennemgår paragraf for paragraf retsplejelovens mere end 1000 paragraffer og gør
omhyggeligt rede for lovgivning med tilhørende forarbejder, retspraksis og litteratur. De steder, hvor

retstilstanden ikke er entydig, indeholder kommentarerne i et vist omfang forslag til en løsning. Ved at sikre
at de processuelle regler er let tilgængelige og klart beskrevet, bidrager dette trebindsværk til at vores

retssystem er velfungerende. Kommenteret retsplejelov har lige siden, at førsteudgaven udkom i 1939, været
et hovedværk i dansk proceslitteratur.

Seneste udgave udkom for fem år siden i 2013. Der er i den mellemliggende periode gennemført flere større
ændringer af loven samt en række mindre justeringer. Der er således vedtaget mere end 30 ændringer i

retsplejeloven, og der er fremkommet mange hundreder nye centrale afgørelser, som alle er omtalt. Af mere
markante ændringer er blandt andet de nye regler om påbud og forbud, ændrede regler om appel og

appelbegrænsning i civile sager, nye regler om syn og skøn og anden sagkyndig bevisførelse. Desuden
gennemgår lovkommentaren indførelsen af domstolenes sagsportal samt en række ændringer af

straffeprocessuel karakter, herunder vedrørende videoafhøringer og retningslinjer for behandling af sager om
økonomisk kriminalitet.

Værket er forsynet med et omfattende sagsregister og krydshenvisninger, der gør det hurtigt og let at finde
frem til relevante kommentarer og bestemmelser.

Værket er skrevet af 36 af landets førende jurister, der blandt andet omfatter dommere, forskere og advokater.
Redaktionen har bestået af kommitteret hos Folketingets Ombudsmand Jens Møller, højesteretsdommer
Oliver Talevski, landsdommer Peter Thønnings og professor dr.jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen.
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