
Selskapsrett

De tyske persoTl-
selskapene
Norske bedrifter opplever ofte at deres tyske forretningspartnere er organisert i form
av et tysk personselskap (GbR, OHG, KG). Det finnes imidlertid flere forskjeller mellom
tyske og norske personselskaper som man bør kienne til.
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Intet delt ansvar
Et personselskap består av minst to -
frsiske eller juridiske - personer. Ethvert
personselskap ha¡ derfor minst to delta-
kere. Utgangspunktet i personselskaper er

at alle deltakere hefter solidarisk og ube-
grenset med hele sin formue for selskapets

forpliktelser. Dette gjelder både ryske og

norske personselskaper. I rysk personsel-

skapsrett skilles det imidlertid ikke mellom
et ansvarlig selskap (ANS) og et selskap

med delt ansvar (DA). Et ansvarlig selskap

med delt ansva¡ finnes ikke i rysk rett.

I rysk rett kan deltake¡nes ansvar for sel-

skapets forpliktelser ikke fravikes i sel-

skapsavtalen. En slik ansvarsbegrensning

som er fastsatt i selskapsavtalen, har derfo¡
ingen virkning overfor tredjepart. Dersom
selskapets deltakere ønsker å utelukke elle¡
på annen måte begrense sitt ansvar for
selskapets forpliktelser, må dette avtales

mellom selskapet eller selskapets deltakere
og kreditorene.l En slik avtale må inngås
individuelt med den enkelte kredito¡ og
det er derfor ikke tilstrekkelig at en

ansvarsbegrensning er fastsatt i selskapets

alminnelige forretningsvilkår.2

Videre er det i rysk rett - i motsetning til i
norsk rerr3 - ikke nødvendig at kreditorer

1 Hopt i Baumbach/Hopt, HGB, München, 35. utgave
2012, $ 128, Rn. 38.

2 Gummerc i Múnche ne r Handbuch des Gesellschaf¡s-
recht, Band I GbPJOHG, München, 3. urgave 2009,

S 18, Rn. 85, Et unnmk hvor ansvarsbegrensning ved
bruk av alminnelige forretningwilkår er tillatt, er faste

eiendomsfond.

3 Sel.S24annetledd.

først må gjøre kravene sine gjeldende mot
selskapet og deretter a\ryente en periode på

14 dtger før de kan kreve deltake¡ne
direkte. Kreditorer av tyske personselska-

per kan derfor umiddelbart gjøre sine krav
gjeldende mot selskapets deltakere, eller
samtidig mot selve selskapet og deltaker-
ne.4 Den enkelte deltakeren sva¡e¡ ube-
grenset for alle selskapsforpliktelser (for
eksempel 100 000 euro), dvs. at ansvaret

ikke kun er begrenset til en forholdsmessig
del (for eksempel l5 000 euro) som tilsva-
rer deltakerens andel av selskapskapitalen
(15 o/o). Deltakerne er imidle¡tid kun
aksessorisk ansvarlige og svârer derfor kun
for selskapets forpliktelser i den utstrek-
ning forpliktelsene eksisterer og ikke er

oppfylt av selve selskapet eller tredjemann.

GbR og OHG
Grunnformen av det tyske personselskapet

er GbR (Gesellschaft des bürgerlichen
Rechts). GbRet reguleres av den ryske

privatrettsloven (Btirgerliches Gesetzbuch

- BGB).5 I tillegg år noen bestemmelser i
den ryske handelsloven (Handelsgesetz-

buch - HGB) analog anvendelse på

GbRet.6

Dersom et tysk personselskap utøver øko-
nomisk virksomhet, er selskapet et OHG
(Offene Handelsgesellschaft). OHGet
reguleres av den tyske handelsloven og i
tillegg av den ryske privatrettsloven i den
utstrekning forholdet ikke er regulert i
handelsloven.

Både GbR og OHG kan sammenlignes
med det norske ANSet når det gjelder

4 Neubauer/Herchen i Münchener Handbuch des Gesell-
schaftsrecht, Band I GbPJOHG, Mùnchen, 3. ut8ave
2009, s 68, Rn 2

5 Derfor brukes også betegnelsen nBGB-Gsellschaft"
(,BGB*elskap").

6 For eksempel $ 128 og S 130 som regulerer deltakernes
awar for selskapets forpliktelser, se nærmere Ulmer, Die
Haftung der BGB-GesellschaF¡, ZIP 2003, s. 1 i 13,
1122.

deltakernes ansvar for selskapets forpliktel-
ser. Forskjellen ligger - pr. definisjon - i at
et GbR aldri utøver økonomisk virksom-
het, mens et OHG alltid utøver økono-
misk virl<somhet. Dersom et GbR begyn-
ner å utøve økonomisk virl,<somhet,

omdannes GbRet automatisk til et OHG,
og dersom et OHG slutter å utøve økono-
misk virksomhet, omdannes OHGet auto-
matisk til et GbR.7 GbRet og OHGet er

altså etr og samme rettssubjekt,s og i til-
felle av en slik omdanning overdras ikke
retcigheter og forpliktelser fra et selskap til
et annet selskap. Dette beryr eksempelvis

at eiendomsretten i fast eiendom ikke
ove¡dras, men forblir i selskapet, slik at

omdanningen ikke medfører dokumentav-
gift (Grunderwerbsteuer) og det i grunn-
boken ikke registreres en ny eier. Det er

kun eierens foretaksnavn som endres.

En annen - registerrettslig - forskjell er at
kun OHGet registreres i foretaksregisteret.

I motsetning til i Norge finnes det ikke
kun ett foretaksregister i þkland, men
fle¡e lokale registre som er ansvarlige for
ulike geografiske lretser. Selskapet blir
registrert i den k¡ets selskapet har sitt for-
retningskontor. Registrering av kun OHG
i foretaksregisteret medføre¡ at ba¡e OHG
har et organisasjonsnummer, mens et GbR
aldri får et slikt nummer. Derfor kan det
oppstå ulike problemstillinger i forbindelse
med identifikasjon av et GbR. I praksis er

det viktig å bruke flest mulig identifika-
sjonskjennetegn. Dersom elsempelvis et

GbR eie¡ fast eiendom i Tyskland, registre-

res både selve selskapet med sitt fo¡etal<s-

navn og samtlige av selskapets deltake¡e i
grunnboken.9

7 Hopt i Baumbach/Hopt, HGB, Múnchen,35. utgave
2012, vor S 105, Rn. 21.

I Zweib¡ücken øvre lagmannsrett (Oberlandsgericht),
avgjørelse darert 14. febrv¡ 2012 i saken 3 V 80/201 I

9 Grundbuchordnung/den ryske grunnbokfo¡skriÊ¡
(.cBo,) s 47 (2).
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Forvaltning og representasj on
utad i GbR og OHG
I et GbR er samtlige deltakere i fellesskap

ansvarlige for både den daglige ledelsen av

selskapets virksomhet og for den øvrige
forvaltningen av selskapet. Representa-

sjonsevne følger ansvaret for forvaltningen
av selskapet og ligger derfor fullstendig hos

deltakerne som representerer selskapet i fel-
lesskap. Dette betyr at samtlige deltakere
må samrykke i ethvert forvaltningstiltak,
og at samtlige deltakere må utøve represen-

tasjonsretten i fellesskap.r0 Ved inngåelse av

en avtale må følgelig samtlige delcakere

signere avtalen på vegne av selskapet. Det
er full adgang til å fastsette andre regler i
selskapsavtalen for både forvaltningen og

representasjonen av selskapet. Både GbRet
som sådant, selskapsavtalen og forvalt-
nings- og representasjonsevnen blir imid-
lertid ikke registerec i foretaksregisteret,
slik at tredjepart ikke har mulighet for å

undersøke om det finnes slike awikende
regler. Dersom én deltaker hevder at han
har evne til å representere selskapet alene,

l0 V. Di¡furth iMünchener Handbuch des Gesellschaf¡s-
rech¡, Band 1 GbPJOHG, Münche¡r, 3 utgave 2009,

S 7, Rn 28 og80 (BGB S 709 (l) oe S 714)

bør det derfor alltid vurderes i hvilken
utstrekning man kan stole på en slik
påstand, og man bør eksempelvis be om
fremleggelse av selskapsavtalen.

I et OHG har derimot enhver deltake¡ rett
til å utøve erhverr forvaltningstiltak alene.

Representasjonsevne følger igjen ansvaret

for forvaltningen av selskapet, og derfor
kan enhver deltake¡ representere selskapet

alene.ll Ved inngåelse av en avtale er det
følgelig tilstrekkelig at kun én deltake¡
signerer avtalen på vegne av selskapet. I
selskapsavtalen kan det imidle¡tid fastsettes

andre regler fo¡ både forvaltningen og

representasjonen av selskapet. Det kan
derfor fastsettes at enkelte deltakere ikke
har representasjonsevne, eller at selskapet
representeres av flere eller samtlige delta-
kere i fellesskap, eller at enkelte deltakere
representerer selskapet alene, mens andre
deltakere representerer selskapet i felles-

skap.r2 Representasjonsreglene i et OHG

I I V Dicfrrnh i Münchener Handbuch des Gesellschafts-
¡echr, Band I GbPJOHG, Miinchen, 3 utgave 2009,

S 53, Rn 12, ogS 54,Rn. 17 (HGB S t14 (l) og$ 125
(l))

l2 Hopt iBaumbacb/Hopr, HGB, Miinchen,35 urgave

2012, $ 125, Rn 12 flg

blir registrert i foretaksregisteret, slik at
tredjepart har mulighet fo¡ å undersøke
hvem som representerer selskapet.

Etter loven finnes det ingen særskilte for-
valtningsorganer i GbR og OHG. Det
finnes verken en daglig leder eller et sryre,

og ledelsen i ryske selskaper kan generelt
ikke fordeles mellom en daglig leder (for
den daglige ledelsen) og et styre (for den
øv¡ige forvalmingen).r3 De deltakerne som
er ansvarlige for forvaltningen av selskapet,

kan riktignok anses som forvaltningsorgan,
og de deltakerne som har representasjons-

evne, kan anses som representas.jonsorgan.

Det kan imidle¡tid ikke avtales at selskapet

skal ha et sryre, og det kan heller ikke
ansettes en daglig leder til å foreta den
daglige ledelsen av selskapet. Kun deltakere

har forvaltnings- og representasionsevne,

og denne kan de ikke overlate til utenfor-
stående.r4 Dette utelukke¡ imidlertid ikke
at selskapet - base¡t på en arbeidsavtale

eller et oppdragsforhold - b¡uker utenfor-

I 3 Mörsdorf, Ledelse og corporare governance ì tyske og
norske aJlmennaksjeselskaper, NTS 2008:2, s. 85.

14 V Dì¡lìruh i Münchener Handbuch des GesellschaÊrs-

rechr, Band I GbPJOHG, Miincherr, 3 utgave 2009,

S 7, Rn 8, og S 53, Rn 21 flg
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stående som i praksis forvalter og - basert

på en fullmakt - rep¡esenterer selskapet.

Tiedjepart som ønsker å inngå en avtale

med selskapet, bør i slike tilfeller be om
fremleggelse av fullmakten. I et OHG kan
det også gis prokura til utenfo¡stående.r5
Proku¡aen registreres i foretaksregisteret,
slik at tredjepart har mulighet til å under-
søke hvorvidt vedkommende virkelig har
en prokura.

KG
I tillegg til GbR og OHG finnes det kom-
mandittselskap (Kommanditgesellschaft

- KG) i çk personselskapsrett.r6 KGet
består av minst én kommandittist og

minst én komplementat og reguleres av

noen særregler i den ryske handelsloven og
for øvrigav de reglene som gjelder OHG.
Dette medfø¡er at et KG - pr. definisjon

- utøver økonomisk virlsomhet og regist-
reres i foretaksregisteret. De¡som et KG
slutter å utøve økonomisk virksomhet,
omdannes KGet automatisk til et GbR, og
dersom et KG mister alle sine komplemen-
tarer, omdannes KGet automatisk til et
OHG eller - hvis KGet slutte¡ å utøve
økonomisk virksomhet - til et GbR.17

Kommandittistene hefter overfor tredje-
part for selskapets forpliktelser med hele

sin formue, men begrenset til et ansvarsbe-

løp (Haftsumme)18 som vanligvis er fast-
satt i selskapsavtalen. Dette ansvarsbeløpet

blir registrert i foretaksregisteret. Ved mot-
strid mellom selskapsavtalen og det regist-
rerte beløpet gjelder sistnevnte beløp.re

Ansvarsbeløpet tilsvarer ikke nødvendigvis
kommandittistenes interne innskuddsfor-
pliktelse¡2o som kan være vesentlig større
enn ansvarsbeløpet og som ikke blir regi-
strert i foretaksregisteret. Kommandittiste-
nes ânsvar for selskapets forpliktelser faller
bort når ansvarsbeløpet er innbetalt til
selskapet. Kommandittistene blir igjen
ansvarlige for selskapets forpliktelser når
ansvarsbeløpet tilbakebetales til dem, og

15 Ditfur¡h i Münchener Handbuch ds Gesellschafsrecht,
Band 1 GbPJOHG, Múnchen,3. urgave 2009, $ 54,
Rn. 13.

16 Vide re finnes der et kommandittselskap med alajer
(Kommanditgesellschaft auf Ak¡ien KGaA). Dene
selskapet er imidlertid et kapialselskap og reguleres av
den qrke a.llmennalcjeloven (Aktìengesez AktG), se

Mörsdo¡f, Share deals i Tyskland i et norsk perepektiv,
NTS 201 l:2, s. 1,2.

17 Hopr i Baumbacb/Hopt, HGB, Múnchen, 35. urgave
2012, vor $ 105, Rn. 21.

l8 Loven bruker betegnelsen uEinlage, (,innskudd,) som
imidlenid kan forvelcles med kommandittis¡enes interne
innskuddsforpliktelser. De¡for bruì<es i pralsis heller
betegnelsen uHaftsummeo for å beskrjve ansvarsbeløper.

I 9 Neubauer/Herchen i Münchener Handbuch des Gesell-
schafrsrechr, Bend 2 KG, Mûnchen,3. utgave2009,
S 30, Rn. 9.

20 Hopt i Baumbach/Hopt, HGB, München,35. u¡gave

2012, S l7l, Rn. l.

kan i slikt tilfelle unngå sitt ansvar ved å
innbetale ansvarsbeløpet til selskapet én

gang dl.

GmbH & Co. KG
Komplementarene hefter overfo¡ üedje-
pârt for selskapets forpliktelser ubegrenset

med hele sin formue. Det brukes de¡fo¡
ofte et tysk aksjeselskap (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung - GmbH)2r som
eneste komplementâr. Et slikt komman-
dittselskap kalles nGmbH & Co. KG,.
Etter tysk rett er det - i motsetning til
etter norsk rctt -22 ikke nødvendig, og det
e¡ heller ikke vanlig, at komplementaren
innbetaler selskapskapital til KGet.
Såfremt det er tale om et typisk GmbH ô¿

Co. KG, eier kornmandittistene derfor
som regel 100 o/o av KGets selskapskapitaJ

og i tillegg 100 o/o av aksjene i GmbHet
(komplementar). Komplementa¡en er

likevel deltaker i KGet, men uten å eie en

andel i selskapskapitalen. Komplementa-
ren deltar fiølgeligikke i KGets over-
skudd,23 men år eventuelt kun et manage-

ment fee.

Illustrasjon av et typisk GmbH E¿ Co
KG:

r00 yo

21 Se næ¡mere om GmbH Mörsdorfi Det r¡rke aksjeselska-

pet (GmbH), RR20l2 nr.3, s. l8 flg.
22 Set. S 3-1 rredje ledd.
23 Röme¡mann/Pæsarge, Die GmbH E¿ Co. KG ist to¡ es

lebe die UG & Co. KG, ZIP 2009, s.1497,1498.

Forvaltning og representasjon
utad i KG
I et KG ligger etter loven hele forvalt-
ningsmyndigheten hos komplementarene,
altså som regel - i GmbH E¿ Co. KGet

- hos komplementar-GmbHet. I selskaps-

avtalen kan det fastsettes at kommandittis-
tene er ansvarlige for forvaltningen av

selskapet. Det kan imidlertid ikke avtales

at selskapet skal ha et sty¡e, og det kan
heller ikke ansettes en daglig lede¡ til å

foreta den daglige ledelsen av selskapet.

Kun deltake¡e har forvaltningsevne.24

Videre følger det av loven at ¡epresenta-

sjonsevne ligger hos komplementarene,
dvs. - i GmbH & Co. KGet - hos kom-
plementar-GmbHet. I selskapsavtalen kan
representasjonsevne ikke overdres til kom-
mandittistene. Det kan imidlertid gis en

fullmakt til kommandittistene, og kom-
mandittistene kan da i den utstrekning
fullmakten tillater representere selskapet.

Tiedjepart som ønske¡ å inngå en avtale

med selskapet, bø¡ i slikt tilfelle be om
fremleggelse av fullmakten. I tillegg kan
kommandittistene gis prokura som regist-
reres i foretaksregisteret, og tredjepart har
på denne måten mulighet til å undersøke

om kommandittisten virkelig har fått pro-
kura. Vanligvis endres imidlertid ikke
lovens fo¡valtnings- og representasjons-

struktu¡, slik at representasjonsevnen ligger
hos komplementarene. Som regel har et
KG kun én komplementar. De¡som et KG
har fle¡e komplementaret representerer

hver av disse selskapet alene.25

24 Ulirthi Münchener Handbuch des Gesellschafarech¡,
Band 2 KG, München,3. urgave 2009, S 7, Rn. 15.

25 Virrh i Münchene r Handbuch des Gesellschafmrechr,
Band 2 KG, München, 3. utgave 2009, S 9, Rn. 16.
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