Forord
Det har gennem et stykke tid været et af mine mål at skrive et kompendium i erhvervsret.
Mit håb er, at læserne først og fremmest vil være studerende på landets videregående erhvervsrettede uddannelser, herunder ikke mindst HA-, HD- og jurastuderende. Særligt for
så vidt angår sidstnævnte bemærkes, at kompendiet vil kunne anvendes i forbindelse med
de erhvervsretlige fag som kompendiet dækker, særligt de formueretlige fag.
Erhvervsret er ikke noget fast defineret retsområde, men er alene en af flere betegnelser
for den del af juraen, der har med erhvervslivets retsforhold at gøre. Dette kompendium
er derfor ikke udtømmende – kompendiet dækker alene en række centrale erhvervsretlige områder, uden at kompendiets afgrænsning følger nogen bestemt lærebog. Det bemærkes navnlig, at person-, familie- og arveretten ikke er behandlet i dette kompendium,
uanset at det indgår i mange af de erhvervsretlige lærebøger.
Fremstillingens systematik er uafhængig af øvrige fremstillinger, herunder lærebøger. Intentionen er at fremstille erhvervsretten på den mest logiske måde – og forhåbentlig er
de mange krydshenvisninger med til at understrege reglernes “indre sammenhæng”. De –
hver og for sig enorme – retsområder, der her er søgt fremstillet i kompendieform, udgør
således alene erhvervsrettens hovedlinjer. Det er imidlertid min erfaring, at det ofte kan
være nyttigt først at få overblik over de brede penselstrøg: når først disse er på plads, kan
fintegningen begynde.
Verden er som bekendt ikke malet i sort-hvid – og erhvervsretten lige så lidt – men skulle
alle farveskalaerne med, ville dette kompendium ikke længere være et kompendium, og
fremstillingen ville derfor ikke længere opfylde sit formål.
Indholdsmæssigt er kompendiet ajour frem til 10. september 2009, dog tages for så vidt
angår aktie- og anpartsselskaber udgangspunkt i den nye lov om kapitalselskaber (selskabsloven), jf. lov nr. 470/2009, selv om denne i skrivende stund endnu ikke er trådt i
kraft. Tilsvarende gælder konsekvensændringerne i lov om erhvervsdrivende virksomheder som følge af den nye selskabslov, jf. lov nr. 516/2009 (kapitel 15.3.4). Der er også taget
højde for servicedirektivets ændringer i markedsføringsloven (kapitel 19.4.3-19.4.4), jf.
lov nr. 364/2009, selv om disse ændringer først træder i kraft 28. december 2009. Endelig
er lov nr. 517/2009 om ændring af retsplejeloven indarbejdet i kapitel 23.2.1 om udlægsgrundlag, selv om loven først træder i kraft 1. januar 2010.
Jeg modtager gerne feedback og forslag til forbedringer, herunder inddragelse af yderligere retsområder. Jeg kan kontaktes på mail@henrikkure.dk eller via hjemmesiden
www.henrikkure.dk, som også indeholder informationer om mine øvrige udgivelser.
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