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Forord  

Forord 
Denne Studieudgave er en kompakt fremstilling af Køb – Dansk indenlandsk købsret 
(5. udgave 2020). Studieudgaven er skrevet primært med 1.-års jurastuderende for øje.  

Ligesom sin noget fyldigere »storebror« handler denne Studieudgave om dansk inden-
landsk køb, dvs. køb i henhold til købeloven af 1906 (med senere ændringer): KBL. 
Bogen omfatter derimod ikke de for internationale køb gældende regler, Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods (CISG), se herom Lookofsky (2017). 

Fremstillingens udgangspunkt er købs- og obligationsrettens almindelige/fælles kerne. 
De fleste af vore køberetlige grundtanker, ikke mindst for handels- og civilkøb, gæl-
der også for de øvrige kontrakttyper. KBL-reglerne er vigtige, ikke alene fordi køb er 
den i praksis vigtigste kontrakttype, men også fordi KBL giver et godt forspring, en 
velegnet indledning til obligationsrettens større system, jf. nærmere i kapitel 1. 

Fremstillingen omfatter bl.a. de særregler, der gælder for forbrugerkøb. I så henseen-
de omfatter denne omarbejdede 3. udgave de omfattende KBL-ændringer, som med 
virkning fra 1. januar 2022 implementerer EU-varedirektivet: Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/771 af 20. maj 2019 om visse aspekter af aftaler om salg af 
varer; desuden EU-direktivet om levering af digitalt indhold og digitale tjenester: 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/770 af 20. maj 2019. 

Henvisninger til værker optaget i bogens Litteraturfortegnelse er anført med forfatter-
navn (og udgivelsesår). 

Fra de studerende og lærere, som har arbejdet med den forrige udgave af Studieudga-
ven, har forfatterne modtaget en række nyttige forslag til rettelser, tilføjelser og juste-
ringer. Vi har gjort vores bedste for at sikre, at de modtagne meldinger nu kan komme 
3.-udgavens læsere til gavn. 

Med henblik på senere udgaver modtager forfatterne gerne læsernes kommentarer, 
herunder om eventuelle fejl, forslag til forbedringer mm.  

Joseph.Lookofsky@jur.ku.dk 
Vibe.Ulfbeck@jur.ku.dk 
Espergærde og København, efterår 2021 
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