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ning, retspraksis og litteratur. Der er forløbet mere end 20 år, siden 1. udgave 
udkom, og opgaven har derfor i sagens natur været ganske omfattende.  
 Teksten er ikke gennemskrevet på ny, men der er foretaget adskillige, om-
fattende tekstmæssige ændringer, bl.a. som følge af ajourføringen af fremstil-
lingen samt elimineringen af fodnoterne. 
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for såvel foretagne som undladte ændringer. 
 Stud.jur. Andreas Rye-Andersen har ydet god hjælp med registre og kor-
rekturlæsning, hvilket vi takker for. 
 Der er i almindelighed ikke taget hensyn til materiale fremkommet efter 
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København og Aarhus i december 2016 
 

Bernhard Gomard  Torsten Iversen 
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KAPITEL 24 
Fordringer med flere kreditorer 

og flere debitorer 

Kapitel 24. Fordringer med flere kreditorer og flere debitorer 

1. Almindelig orientering 
1. Almindelig orientering 
Kreditor og debitor ifølge en fordring kan være en enkelt fysisk person eller 
en enkelt juridisk person (f.eks. en kommune eller et aktieselskab). Der kan 
også være tale om en flerhed af fysiske eller juridiske personer. Der opstår en 
række særlige spørgsmål, hvor der er flere, der er berettigede som kreditorer, 
og/eller hvor der flere, der er forpligtede som debitorer ifølge en fordring, jf. 
Arnholm: Almindelig obligasjonsrett s. 42 ff. og Tiberg i Festskrift till Jan 
Hellner s. 681 ff. 
 Hvor en og samme fordring har flere kreditorer, må der tages stilling til, 
hvem der kan gøre fordringen gældende, f.eks. ved at afgive påkrav, opsigel-
se eller anlægge retssag, ved at modtage ydelsen med frigørende virkning for 
debitor og ved at disponere over fordringen ved afkald eller transport. 

Konkursloven indeholder en regel om stemmeretten for »flere fordringshavere, som er be-
rettigede vedrørende samme fordring«. Reglen går ud på, at fordringshaverne på skifte-
samlinger ved rekonstruktion i form af tvangsakkord samt i konkurs i fællesskab kan afgi-
ve én og kun én stemme, jf. KL §§ 13 d og 123, stk. 2, samt Betænkning nr. 606/1971 om 
konkurs og tvangsakkord s. 215 samt Lindencrone Petersen og Ørgaard: Konkursloven s. 
814. Udtrykket »samme fordring« i denne regel omfatter næppe tilfælde af anpartsvis 
(proratarisk) berettigelse. 
 Om stemmeretten ved tvangsakkord ifølge KL § 13 d henvises til U 2017.89 H om et 
tilfælde, hvor kreditor over for »nogle kommanditselskaber« var sikret både ved pant stillet 
af disse og af kaution fra en kommanditist. Enkeltheder fremgår ikke af sagsfremstillingen, 
men det må antages, at i hvert fald nogle af kommanditselskaberne må have stillet sikker-
hed for egen gæld – ikke tredjemands gæld – og at der således ikke udelukkende var tale 
om tredjemandspant. Det må formodes, at pantet ifølge aftalegrundlaget hæftede forud for 
kautionen, og at det ville dække fordringerne, og afvisningen af stemmeret forekommer på 
denne baggrund følgerigtig. 
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Kapitel 24. Fordringer med flere kreditorer og flere debitorer 

I praksis forekommer der både ordninger, hvorefter flere kreditorer kun kan 
disponere i fællesskab (samfordringsret), og ordninger, hvorefter hver af kre-
ditorerne kan handle på egen hånd (særfordringsret) med virkning enten for 
sin anpart af fordringen eller for hele fordringen, jf. nedenfor i nr. 2. 
 Forpligtelsen for flere personer, der hæfter som debitorer for opfyldelsen 
af en fordring, kan enten være pro rata (anpartsvis), således at hver debitor 
kun hæfter for en del af ydelsen, eller solidarisk, således at alle debitorer hæf-
ter for hele ydelsen eller dog for så stor en del af ydelsen, at summen oversti-
ger den samlede ydelse. 
 En fordring, der har flere anpartsvis berettigede kreditorer eller anpartsvis 
forpligtede debitorer, er forskellig fra en flerhed af fordringer med de enkelte 
berettigede eller forpligtede personer som kreditorer eller debitorer for hver 
sin fordring. Fællesskab i oprindelsen (konneksitet) har processuel betydning, 
idet retssag om det samlede krav må anlægges af eller mod kreditorerne eller 
debitorerne i forening, jf. RPL § 250. Reglerne om fordringer med flere debi-
torer, der hæfter pro rata, er omtalt i nr. 3. Fordringer med flere debitorer, der 
hæfter solidarisk, har en langt større udbredelse end både fordringer med flere 
kreditorer og fordringer med flere proratadebitorer. Udtrykket et solidarisk 
skyldforhold betegner i almindelighed en fordring med flere solidarisk hæf-
tende debitorer. Reglerne herom, som er ret komplicerede, er omtalt i nr. 4-8. 
 Det beror på de almindelige regler om stiftelsen og indholdet af fordringer, 
om der opstår en berettigelse for flere personer som kreditorer og en forplig-
telse for flere personer som debitorer, jf. om hæftelsen i sameje og samvirke 
U 1969.163 H og U 1972.959 H samt nedenfor i nr. 5.7. Reglerne om retsstil-
lingen for en flerhed af kreditorer er omtalt i nr. 2 straks nedenfor.  

2. Fordringer med flere kreditorer 
2. Fordringer med flere kreditorer 
2.1. Særfordringsret til andel af ydelsen 
Enhver af flere personer, der er berettiget som kreditor efter en fordring, kan i 
almindelighed disponere på egen hånd over sin andel af fordringen og kan 
opkræve og modtage denne andel, hvis ydelsen er delelig. Debitor bliver kun 
frigjort ved at betale hver enkelt kreditor hans andel, jf. om modregning U 
1985.651 V.  
 Det beror på det indbyrdes retsforhold mellem kreditorerne, hvordan ydel-
sen skal fordeles. Kreditorerne er i almindelighed berettigede efter andel i ve-
derlaget, hvis ikke andet må anses for aftalt, hvor de optræder som kontrahent 
i en gensidigt bebyrdende aftale, f.eks. hvor flere i fællesskab for at opnå en 
mængderabat har købt et større vareparti, hvor et gældsbrev er udstedt til flere 
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