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Øvrige forhold: 

- Skal fremgå om kaution er bestående gæld eller kun for en udvidelse af kreditten 
o Gøre klart hvad der kautioneres for! 

- Formålsbestemt lån uden dette lån indrømmes eller andre til tilknyttede betingelser til udbetaling 
af lånet 

o Dvs. hvis fx en mor vil kautionerer for, at en studerende søn kan købe bøger, så skal hun 
ikke kautionerer for, at lånet går til andet formål! (da hendes forudsætning for kaution 
netop var formålet at der skulle købes bøger) 

- Kautionistens forventelige og kendelige forudsætninger om regresmuligheder 
o Hvis kautionist forudsætter at der er andre kautionister (medkautionister) og får at vide at 

dette allerede er sket, men rent faktisk ikke er sket = ugyldighed 
 

Fortolkning: 

- Udgangspunkt: aftalefrihed se dog særlige lovbestemmelser (LFV, AFTL mv.) 
- Forbrugerbeskyttelsesreglerne i AFTL 
- Særlig byrdefulde vilkår skal fremhæves 

o Uklarhedsreglen og minimumsreglen 
 Uklarhedsreglen: Fortolkes imod affatteren 

 Kaldes også koncipistreglen?  
 Minimumsreglen: Mindst byrdefuld for løftegiveren 

Kautionsforpligtelsens indhold: 

De forskellige kautionsformer: 
Kan systematisk opdeles efter: 

- Kautionistens ydelsestid (simpel kaution eller selvskyldnerkaution) - se slide 7f  
- Hvad kautionen er til sikkerhed for (tabskaution, efterkaution, kontrakaution) – se slide 9f 

 

Simpel Kaution: 
Udfyldende regel: Simpel kaution (dvs. hvis der ikke står andet, så er der tale om simpel kaution) 

- Ydelsestid (betalingstidspunkt for kautionist) indtræder ved HM’s misligholdelse af HF og 
o KRAV: Udtømmende retsforfølgning mod HM inden 

 Dvs. at kreditor skal have foretaget retsforfølgning mod HM før han kan gå til 
kautionist (fogedret, konkurs mm.) 

o KRAV: Kreditor skal have udnyttet evt. Modregningsadgang 
o Husk samkaution er solidarisk hæftelse og derfor ej henvise kreditor til øvrige 

samkautionister først! 
o Hvis øvrig sikkerhedsstillelse = kan ej gøre kautionsforpligtelse subsidiær (dvs. at øvrig 

sikkerhed skal realiseres før man kan gå til kautionist) 
o Først efter, at kreditor har opnået dividende i HM’s konkursbo er kautionist forpligtet til at 

betale 
 Kan vare flere år! 

- Populært: En hæftelse for HM’s insolvens 
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- Kautionisten opfylder 
- Forældelse af kautionsforpligtelse: Hovedregel: 10 årig forældelse, når udstedt gældsbrev for HF 

eller når fordring anerkendt eller fastslået ved dom eller anden bindende afgørelse jf. 
forældelsesloven § 5 

o Kaution for fordringer i hht. pengelån eller ubevilgede overtræk på konti i PI undergivet 10 
årig forældelsesfrist jf. Forældelsesloven § 6. 

o Renter, gebyrer mv. forældes selvstændigt efter 3 år jf. § 5, stk. 2 og § 6, stk. 3, med mindre 
tilskrives inden for kredittens maksimum 

 Konklusion: Forældelsesfristen for kautionsforpligtelsen afhænger af hvad der er 

kautioneret for (dvs. hvad hovedfordringen er  forældelse af 
kautionsforpligtelsen følger hovedfordringen) 

o Kaution for købesum for en løsøregenstand = omfattet af alm forældelsesfrist på 3 år jf. 
forældelsesloven § 3 ctr.  

o kaution for pengelån = 10 årig forældelsesfrist 
- Forskellige tiltag for at afbryde forældelsesfristen 

o Væsentligste er retsligt skridt, anlæg af retssag 
- Husk suspensionsreglerne i forældelsesloven (ex. § 14) 

 

Ophør ved præklusion = skal anmeldes efter præklusivt proklama, fx dødsboer 

Præklusivt proklama = dvs. man opfordres til at anmelde sit krav (offentlig)  anmeldes krav 

(hovedfordring) ikke indenfor perioden så bortfalder kautionistens forpligtelse 

- Akkord 
o Ved kautionists tvangsakkord nedsættes kautionsforpligtelse med samme procent som 

øvrige fordringer 
 

Risikoforøgelse ift. Kautionisten: 

- DEF: ”risikoforøgelse som kautionisten ikke med føje kunne påregne på aftaletidspunkt som 
kreditor har noget at gøre med” 

o Afhænger altså af kreditors forhold 
 

Eksempler: 

Henstand med betaling: 

- Kreditor giver HM henstand med betaling  kautionist kan evt. hæve kautionsforpligtelsen hvis 
denne henstand er skyld i, at kautionistens regreskrav bliver mindre værd (fx ved at HM bruger 
penge på andre ting) 

o KK: Dvs. at henstand gør at hovedmandens betalingsevne forringes i løbet af perioden med 

henstand  derved forringes regreskravet også = ophør 
 

 

Supplerende sikkerheder: 
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Tredjemandspantet kan fordeles på to måder: 

- Situation 1: tredjemandspantet hæfter for begge fordringer under ét 
o Den fulde tredjemandspant hæfter for begge fordringer: 

 Tredjemandspantet skal betale til HF 1:  

 Ud af den samlede sikkerhed på 100.000 (60.000+40.000): 40.000/100.000 
= 4/10 = 24.000 

 Kautionist 1 skal betale til HF1:  

 60.000/100.000 = 6/10 = 36.000 
 Tredjemandspant skal betale til HF 2 = samme som ovenfor 
 Kautionist 2 skal betale til HF 2 = samme som ovenfor! 

o Problem: pantet er kun på 40.000 men både kau. 1 og kau. 2 kræver 24.000 af 
tredjemandspantet! 

 Derved bliver det samlede krav mod 3M-pantet på 48.000! 

 KK: tredjemandspantsætter skal IKKE hæfte personligt for de sidste 8.000 
o Kautionisterne får ikke deres fulde regreskrav og får kun 20.000 

hver af pantet og skal selv hæfte for de ”ekstra” 4.000 
- Situation 2: tredjemandspantet (gennemgående sikkerhed) hæfter forholdsmæssigt 

 
o Pantet splittes op ud fra hvad fordringerne lyder på 

 Dvs. hvor meget udgør fordring 1 af de samlede fordringer og samme ved fordring 
2 

o Fordring 1 - den samlede sikkerhed er 80.000 (60.000 (kau. 1) + 20.000 (50 % af pantet): 
 Pantet hæfter for:  20.000/80.000   = 2/8 = ¼ af 60.000 (som er hovedfordringen) = 

15.000 kr.  
 Kautionist 1: 60.000/80.000 = 6/8 = ¾ af 60.000 = 45.000 kr.  

o Fordring 2 - den samlede sikkerhed er 80.000 (60.000 (kau. 1) + 20.000 (50 % af pantet): 
 Pantet hæfter for: samme som ovenfor 
 Kautionist 2: samme som ovenfor 

o KK: kautionisterne kan få dækket regreskravet af pantet og der er noget pant til overs 
(10.000) 

 

 


