
Fra lærebog i Obligationsret kapitel 14 

Hæftelsesformer	  
• Pro	  rata	  hæftelser/reglen	  
• Ved	  Pro	  rata,	  skal	  det	  forstås,	  at	  den	  enkelte	  debitor	  hæfter	  for	  en	  del	  af	  den	  samlede	  gælde,	  som	  

ikke	  må	  overstige	  den	  samlede	  gæld.	  Herudover	  er	  det	  muligt	  for	  den	  enkelte	  debitor,	  at	  kunne	  
indfrie	  sin	  del	  af	  gælden,	  hvor	  ved	  de	  andre	  debitorer	  stadig	  skal	  betale	  deres	  del	  af	  gælden.	  Dette	  er	  
muligt	  da	  man	  kun	  hæfter	  for	  sin	  andel	  af	  gælden	  i	  pro	  rata	  hæftelser.	  Jf.	  Side	  221	  i	  Lærebog	  i	  
obligationsret	  II,	  3.	  udgave.	  

• Solidarisk	  hæftelse	  
• Når	  der	  er	  tale	  om	  solidarisk	  hæftelse,	  så	  er	  det	  hvor	  debitorerne	  hæfter	  for	  hele	  	  eller	  en	  del	  gælden.	  

Denne	  hæftelsesform	  ses	  ofte	  i	  aftaler,	  hvor	  dette	  ville	  fremgå,	  men	  hvis	  der	  ikke	  fremgår	  af	  aftale	  
eller	  lov,	  så	  antager	  man,	  at	  debitorerne	  hæfter	  solidariske.	  Dette	  kom	  specielt	  til	  udtryk	  i	  
Gældsbrevlovens	  §	  2,	  stk.	  1,	  med	  udtrykket	  "een	  for	  alle	  og	  alle	  for	  een".	  Når	  der	  er	  tale	  om	  solidarisk	  
hæftelse,	  så	  sondre	  man	  mellem	  fuldstændig	  eller	  delvis	  hæftelse.	  	  
o Når	  en	  kreditor	  kræver	  fuldstændig	  solidarisk	  hæftelse	  fra	  debitorerne,	  så	  kan	  kreditor	  kræve	  

at	  en	  af	  debitorerne	  betaler	  hele	  gælden/beløbet,	  og	  hvilket	  betyder	  at	  denne	  ene	  debitor	  også	  
nedsætter	  hæftelsen	  fra	  de	  andre	  debitorer.	  	  

o Ved	  	  delvis	  solidarisk	  hæftelse	  menes	  der,	  at	  debitorerne	  hæfter	  for	  en	  del	  af	  gælden,	  hertil,	  jf.	  
UfR	  2004.2253	  H	  (Konkursbo	  anlagde	  	  mod	  selskabet	  bestyrelses	  medlemmer	  og	  selskabets	  
revision,	  hvor	  en	  blev	  dømt	  til	  at	  betale	  in	  solidum	  	  (kreditor	  kan	  kræve	  hele	  fordringen	  af	  hver	  
enkelt	  debitor.)	  herudover	  skulle	  2	  af	  dem	  hæfte	  solidarisk	  for	  2	  mio.	  Kr.	  Af	  de	  i	  alt	  8	  mio.	  Kr.).	  
Solidarisk	  hæftelse	  findes	  og	  Forsikringsansvarsloven	  §	  41,	  hvor	  der	  er	  tale	  om	  dobbelt	  
forsikring.	  Jf.	  Side	  221-‐222	  i	  Lærebog	  i	  obligationsret	  II,	  3.	  udgave.	  

	  	  

Hæftelsens	  art	  
• Dette	  vil	  som	  hovedregel	  vil	  hæftelsen	  være	  i	  form	  af	  betaling	  af	  gælden	  med	  gangbar	  mønt	  jf.	  Gbl.	  §	  

7,	  stk.	  1.	  Herudover	  skal	  der	  stilles	  sikkerhed	  i	  form	  af	  en	  genstand	  der	  har	  økonomisk	  værdi	  som	  
f.eks.	  En	  bil	  eller	  debitor	  kan	  give	  panteret	  til	  en	  fast	  ejendom.	  Jf	  Jf.	  Side	  222-‐223	  i	  Lærebog	  i	  
obligationsret	  II,	  3.	  udgave.	  

	  	  

Hvorledes	  hæfter	  debitorerne?	  
• En	  debitors	  hæftelse	  kan	  være	  begrænset	  således,	  at	  han/hun	  kun	  hæfter	  for	  et	  bestemt	  beløb	  eller	  

en	  en	  brøkdel	  eller	  en	  bestemt	  procentdel	  af	  gælden.	  Ligeledes	  kan	  debitor	  hæfte	  med	  en	  genstand,	  
hvor	  han/hun	  i	  et	  sådant	  tilfælde	  ikke	  hæfter	  personligt	  og	  dette	  er	  fordi,	  at	  hæftelsen	  kun	  omfatter	  
pantet	  eller	  pantets	  realisable	  værdi.	  Hæftelsen	  kan	  også	  være	  ubegrænset,	  umiddelbart	  eller	  
subsidiært.	  
o Ved	  ubegrænset	  hæfter	  han/hun	  med	  et	  beløb	  der	  svarer	  til	  hele	  den	  samlede	  gæld.	  
o Ved	  umiddelbare	  hæftelser	  er	  der	  tale	  om,	  at	  kreditor	  kan	  kræve	  direkte	  for	  beløbet	  hos	  

debitor,	  når	  forpligtelsen	  er	  indtrådt,	  hvilket	  typisk	  vil	  være	  på	  forfaldsdagen	  (kaldes	  også	  for	  
direkte	  hæftelse).	  

o Subsidiært	  hæftelser	  er	  hoveddebitoren	  ikke	  kan	  betale	  fordringen	  eller	  han	  ikke	  har	  midlerne	  
til	  at	  betale,	  hvilket	  så	  resulterer	  i,	  at	  en	  anden	  debitor	  må	  betale	  kreditor.	  

• Herudover	  hæftelsesformer	  som	  simpel	  kaution	  og	  selvskyldnerkaution.	  
o Når	  der	  er	  tale	  om	  simpel	  kaution	  så	  skal	  kreditor	  først	  have	  på	  vist,	  at	  hovedskylderen	  ikke	  kan	  

betaler	  og	  først	  derefter	  kan	  kreditor	  rette	  krav	  mod	  kautionisten.	  
o Ved	  selvskyldnerkaution	  kan	  kreditor	  gøre	  krav	  hos	  kautionisten	  allerede	  ved	  misligholdelse	  fra	  

hoveddebitor	  af	  sine	  betalingsforpligtelser.	  Jf.	  Side	  223	  i	  Lærebog	  i	  obligationsret	  II,	  3.	  udgave.	  
	  	  


