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Sammanfattning 
Samarbete mellan två eller flera olika personer i bolag finns i många olika former. Den mest 

grundläggande, och därtill minst reglerade, formen är enkla bolag och finns i både Sverige och 

Frankrike. Ett avtal mellan bolagsmännen bildar bolaget och reglerar bolagsmännens 

förhållanden till varandra och den verksamhet som bolaget skall bedriva. Det finns inga formkrav 

för avtalet utan det kan slutas antingen skriftligt eller muntligt. Enkelt bolag kan även uppkomma 

genom bolagsmännens konkludenta handlande. Det är till och med så att bolagsmännen inte 

alltid är medvetna om att ett enkelt bolag föreligger mellan dem. Lagstiftningen i de båda 

länderna är inte särskilt omfattande och analogisk tillämpning av annan bolagslagstiftning, särskilt 

regleringar avseende handelsbolag, får ibland användas när den specifika lagstiftningen inte räcker 

till. Enkla bolag regleras i Sverige i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. I Frankrike 

regleras motsvarande bolag, société en participation, i artiklarna 1871-1873 Code civil. 

Svenska enkla bolag och franska société en participation är i stort sett direkta motsvarigheter. 

Regleringen av dessa bolag skiljer sig dock mycket åt. Den franska uppdelningen i kommersiell 

och civil lagstiftning kan för oss här i Sverige te sig konstig, men det handlar bara om två olika 

rättssystem. Vid en närmare studie av rättsföljderna som de olika lagstiftningsteknikerna ger är 

skillnaderna endast marginella och uppträder endast i vissa detaljfrågor. 

Ett enkelt bolag är ingen juridisk person utan när en bolagsman rättshandlar binder han bara sig 

själv. Andra bolagsmän blir endast bundna om fullmakt givits till rättshandlande bolagsman eller 

om denne utsetts till gérant i ett société en participation.  

Inga särskilda regler finns i Sverige vad avser vem som får vara bolagsman. Det är egentligen bara 

personer med näringsförbud samt omyndiga som det sätts stopp för i vissa situationer. I 

Frankrike däremot finns tydlig lagstiftning beroende på om bolaget skall syssla med kommersiell 

eller civil verksamhet. Som jag tidigare nämnt regleras société en participation i den civila 

lagsamlingen, men när bolaget bedriver kommersiell verksamhet används istället den 

kommersiella lagsamlingen och bolagsmannaskapet är där mycket mer detaljreglerat. Därtill 

utestängs stora grupper från kommersiell verksamhet på grund av deras yrken. 

Eftersom bolaget inte är en juridisk person kan det inte äga någon egendom. Istället är det 

bolagsmännen som äger egendom som används för bolagets verksamhet. Det kan handla om 

individuell äganderätt eller samägande och i Sverige finns en tredje ägandeform som utvecklats i 

doktrin och benämns som sammansatt förmögenhetsmassa. 

Vare sig det gäller samarbete genom att en grupp vänner köper en lott tillsammans med avsikt att 

dela på vinsten eller samarbete mellan två multinationella företag kring ett forskningsprojekt är 

enkla bolag den grundläggande bolagsformen där stor avtalsfrihet råder. Användningsområdet för 

enkla bolag är alltså mycket brett. Följande uppsats redogör för enkla bolag och société en 

participation och skillnaderna däremellan genom en komparativ studie.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
De franska och svenska rättssystemen kommer från två helt olika rättstraditioner. Det franska är 

uppbyggt från den romerska rätten medan det svenska bygger på den germanska rättstraditionen. 

Detta leder till att det finns stora skillnader i hur ett i stort sett motsvarande fenomen regleras 

olika i de två rättssystemen. Ett svenskt enkelt bolag och ett franskt société en participation är i 

det närmaste direkta motsvarigheter men just på grund av de olika rättstraditionerna skiljer de sig 

åt i vissa hänseenden. Både i Sverige och i Frankrike bildas enkla bolag av två eller flera fysiska 

eller juridiska personer genom avtal. Stor avtalsfrihet gäller för bolagsmännen och enkla bolag är 

ett vagt begrepp inom lagstiftningen. 

Det jag ämnar behandla i min uppsats är bolagsmännen i svenska och franska enkla bolag. De två 

länderna har löst deras behörigheter och ansvar på lite olika sätt och jag ämnar ta reda på vad 

skillnaderna får för konsekvenser. Huvuddelen av uppsatsen kommer att handla om vem som får 

vara bolagsman och om bolagsmännens rätt att företräda och förvalta bolaget. 

1.2 Problemställning 
I min uppsats ämnar jag belysa skillnader i hur det enkla bolaget i Sverige och i Frankrike regleras 

i frågan om bolagsmännen. Det handlar om två olika rättssystem där bolags- och obligations-

rätten regleras på olika sätt i vissa fall. Trots att det enkla bolaget och société en participation 

anses vara direkta motsvarigheter finns det alltså skillnader. Efter en komparativ studie blir frågan 

om dessa skillnader ställer till med några problem eller om de existerar just därför att det handlar 

om två olika rättssystem.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att först beskriva för läsaren vad ett enkelt bolag är i Sverige och i 

Frankrike, hur det regleras samt belysa skillnader som finns dem emellan. Tyngdpunken kommer 

att ligga på en persons rätt att vara bolagsman i ett franskt eller svenskt enkelt bolag samt deras 

skyldigheter och ansvar gentemot varandra och mot tredje man. Slutligen kommer jag, genom 

argumentation, jämföra de olika lösningarna i de två rättssystemen för att peka på skillnader och 

problem. 

1.4 Disposition och metod 
Jag börjar med att beskriva det franska société en participation för att sedan gå in på det svenska 

enkla bolaget. Där kommer skillnaderna att framträda och behandlas senare i den analyserande 

delen av uppsatsen. 

Jag använder mig av en traditionell juridisk metod, det vill säga att jag använder mig av lagtext, 

förarbeten och doktrin samt domstolspraxis för att beskriva rättsläget enligt gällande rätt. En 

komparativ metod tillämpas för att göra jämförelser mellan svensk och fransk rätt.  

Vid översättningen av franska texter uppstod en rad språkliga problem. Vanliga lexikon var inte 

alltid tillräckligt precisa i sina översättningar vad gällde begrepp i en juridisk text, vilket ställde till 

problem eftersom ord som används i vardagligt språk kan ha en helt annan betydelse i ett 
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juridiskt sammanhang. Det var viktigt att alltid komma ihåg att texten var tvungen att läsas utifrån 

ett franskt synsätt på juridiken och inte ett svenskt, eftersom dessa synsätt skiljer sig åt i vissa 

situationer. Vid tolkningsproblem var det viktigt att söka flera källor som beskrev samma 

förhållanden för att klargöra innebörden av det lästa. 

1.5 Avgränsningar 
Jag har utelämnat upplösandet av ett enkelt bolag eftersom det faller utanför min problem-

formulering. Inte heller kommer bolagets eller bolagsmännens eventuella redovisningsskyldighet 

tas upp. 

När jag använder begreppet bolag ifråga om svensk rätt utesluter jag alla andra bolagsbegrepp än 

det som gäller för handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag. Vad gäller fransk rätt kan vissa 

bolag bildas med endast en bolagsman, men detta gäller inte för société en participation, varför 

bolagsbegreppet som används i den franska delen endast gäller bolag som bildats av minst två 

bolagsmän. 

1.6 Begreppsförklaringar 

Commerçant 

Commerçant är ett uttryck i franskan som kan översättas till person med kommersiell eller 

handelsrättslig ställning. Det kan handla om antingen en fysisk eller en juridisk person. Juridiska 

personer, kommersiella bolag, definieras som kommersiella utefter deras form (aktiebolag, 

handelsbolag etc.). En fysisk person blir en commerçant genom att utöva kommersiell verksamhet i 

sitt yrkesliv. Lagstöd för denna definition finns i artikel 1 Code de commerce1. Det är endast 

denna lagstadgade definition som är giltig. En person kan inte själv utnämna sig till commerçant 

utan att uppfylla kriterierna i nämnda artikel 12. Inte heller registrering i motsvarigheten till 

bolagsregistret, Registre du commerce et des sociétés (RCS), gör någon till en commerçant. 

Rättspraxis har kompletterat definitionen i artikel 1 med att lägga till att endast en person som 

handlar självständigt och oberoende i förhållande till andra och som står risken själv för 

rättshandlingarna är en commerçant.3    

Kommersiell handling 

Den franska kommersiella lagsamlingen, Code de commerce, preciserar i artiklarna 632-633 ett 

antal handlingar som till sin natur skall anses vara kommersiella. Kommersiella handlingar företas 

även av commerçants, som när de företar en rättshandling, alltid företar just kommersiella 

handlingar4. Samma rättshandling utförd av någon som inte anses vara en commerçant anses inte 

alltid vara en kommersiell handling. Det finns rättshandlingar som till sin natur och till sitt syfte 

anses som kommersiella oavsett om de utförs av en commerçant eller ej.5 Vilka dessa handlingar är 

                                                 
1 Den franska kommersiella lagstiftningen. 
2 Civ. 1, 31 janv. 1966, D. 1966. 288; v. cep. Soc. 10 mars 1965, Bull. civ. IV, n° 212, p. 174. 
3 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et des fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce,  s. 65ff. 
4 Actes de commerce par accessoire. 
5 Actes de commerce par nature. Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et des fonds de commerce, Concurrence et contrats du 

commerce,  s. 172. 
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faller utanför ämnet för denna uppsats. Jag nöjer mig därför endast med att nämna att de 

existerar.  

Kommersiell verksamhet 

Ett kommersiellt bolag bedriver kommersiell verksamhet och är ett kommersiellt bolag genom att 

lagen uttryckligen anger att deras bolagsform (aktiebolag, handelsbolag), natur (gäller endast en 

form av bolag, sociétés coopératives agricoles, och lämnas utanför denna uppsats) eller syfte gör det 

kommersiellt.6  

I delen som handlar om svenska enkla bolag använder jag termen näringsverksamhet. 

Näringsverksamhet är ett skatterättsligt begrepp som definieras i inkomstskattelagens7 13 kap 1§ 

där rekvisiten förvärvsverksamhet (vinstsyfte), yrkesmässighet samt självständighet ställs upp. 

Kommersiell verksamhet är inget juridiskt begrepp och är därför svårare att definiera. Vad gäller 

betydelsen av näringsverksamhet finns inga oklarheter vad gäller definitionen, men jag anser att 

detta begrepp är snävare än kommersiell verksamhet och därmed ryms inom detta. Ett annat 

begrepp för kommersiell verksamhet skulle kunna vara affärsverksamhet. 

Civil verksamhet 

Ett bolag som inte är kommersiellt är alltid civilt enligt artikel 1845 2 st Code civil8 och bedriver 

därmed civil verksamhet. Det får inte utföra kommersiella handlingar som preciseras i artiklarna 

632-633 Code de commerce. En liten brasklapp finns ändå för kommersiella handlingar som 

anses sekundära till de civila handlingar som bolaget företar. Dessa kommersiella handlingar är 

tillåtna att företa för ett civilt bolag så länge de inte är huvudsyftet med verksamheten utan 

kommer av bolagets civila syfte.9 

Förmögenhet 

Begreppet ”förmögenhet” som används i denna uppsats är en översättning av franskans le 

patrimoine som inte riktigt överensstämmer med det som i Sverige traditionellt associeras med 

ordet förmögenhet. Le patrimoines legala grund hittas i artikel 2092 Code civil där det stadgas att 

en persons10 alla tillgångar och skulder bildar en helhet, likt ett företags balansräkning. Personen i 

fråga har alltid rätt att fritt disponera över le patrimoine, med det undantag att han inte kan överlåta 

den i sin helhet. Detta är dock en sanning med modifikation eftersom le patrimoine vid en fysisk 

persons dödsfall i sin helhet övergår till den avlidnes arvtagare. Alla personer har en patrimoine 

men kan inte ha flera och för att avskilja en del av den måste den delen överlåtas till en annan 

person, vilket också leder till att alla patrimoine har en ägare.11 Till tillgångarna räknas all fast och 

lös egendom som personen har just nu samt alla framtida tillgångar.12 Det som vi i Sverige kallar 

tillgångar skiljer sig från vad som i Frankrike räknas som tillgångar i en patrimoine. Det är en 

omöjlighet att räkna upp alla dessa skillnader men ett exempel är rättigheter som, oavsett om de 

                                                 
6 La Revue Fiduciaire, Les sociétés civiles, s. 8f. 
7 Inkomstskattelag (1999:1229) 
8 Den franska civilrättsliga lagstiftningen. 
9 La Revue Fiduciaire, Les sociétés civiles, s. 8ff. 
10 Med person förstås både fysisk och juridisk person. 
11 Fontaine, M, Cavalerie, R, Hassenforder, J-A,  Schneider, M-P, Dictionnaire de droit, s. 352ff. 
12 Bocquillon, J-F, Mariage, M, Introduction au droit de l’entreprise, s. 82. 
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kan mätas i pengar eller ej, i Frankrike alltid räknas som en del av le patrimoine. I det franska 

rättssystemet skulle med största säkerhet allemansrätten, om en motsvarande rättighet existerade i 

Frankrike, räknas in i en persons förmögenhet. När jag i min fortsatta framställning använder mig 

av begreppet ”förmögenhet” menar jag såldes det som innefattas i le patrimoine. 

Gérant 

Inom fransk bolagsrätt, vad gäller société en participation (samt även franska handelsbolag), utses 

alltid en (eller flera) gérant som har till uppgift att företräda bolaget. Det kan antingen ske genom 

att en person utses i bolagsavtalet till gérant eller genom att en utomstående person tas in för att 

företräda bolaget mot tredje man. Det förutsätts alltid att en gérant finns i ett franskt bolag och att 

denna person har befogenhet att företräda bolaget.13  

Avtal/rättshandling 

Jag har med vett och vilja blandat termerna avtala och rättshandla i min uppsats. I BL14 och 

avtalslagen15 används ”avtal” men jag anser att lagen också är tillämplig på det vidare begreppet 

rättshandla (där även ensidiga rättshandlingar innefattas, såsom fullmakt och utfärdande av 

skuldebrev) därför att bolagsmännen kan företa andra handlingar än just träffa avtal som innebär 

att speciella villkor för just avtal måste uppfyllas. När jag använt avtal är det närmast därför att 

det begreppet används i lagen, men jag anser likväl att det skall gälla för andra rättshandlingar. 

  

                                                 
13 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 42. 
14 Lag (1980:1102)om handelsbolag och enkla bolag.  
15 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
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2. Bakgrund 

2.1 Bolagens uppkomst och kriterier 
Behovet att samarbeta har funnits sedan mänsklighetens tidiga utveckling. Från början gällde det 

samverkan för gemensamma ändamål såsom jakt och fisk och så småningom jordbruk. De första, 

om än knapphändiga, lagreglerna hittar vi här i Sverige i landskapslagarna som handlar om några 

slags bolag, bland annat för jordbruk. I och med att handeln utvecklades framträdde ett behov av 

att organisera sig i bolagsform för att bedriva handelsrörelse. I Bjärköarätterna och Magnus 

Erikssons landslag finns bestämmelser om ett handelsrättsligt bolag, widherlaegning. Reglerna om 

widherlaegning gällde endast förhållandet mellan bolagsmännen, varför det närmast var fråga om en 

motsvarighet till det romerska bolaget societas och till vårt enkla bolag. Det enkla bolaget vi har 

idag, utan rättssubjektivitet och utan solidariskt ansvar för bolagsmännen, kom till genom en 

nybildning i lagen den 28 juni 1895 om handelsbolag och enkla bolag där den romerska 

societasformen i det närmaste efterbildats.16 

2.2 Bolagsbegreppet 

2.2.1 Franska bolag 

Bolag 

Även inom fransk rätt är det den romerska rätten som ligger till grund för associationsrätten. I 

princip kan två eller flera personer bilda ett bolag. Det finns dock vissa undantag beroende på 

vald bolagsform. Eftersom denna uppsats behandlar enkla bolag och société en participation 

kommer det följande endast att behandla just den bolagsformen och således krävs minst två 

bolagsmän.  

Vad gäller själva bolaget finns ett antal artiklar i Code civil som ställer upp generella principer 

som gäller för alla sorters bolag, så även för société en participation. Bolaget anses bildat om 

bolagsmännen hade för ögonen att dela på vinsten eller på något annat sätt tjäna på samarbetet. 

De skall också ha haft viljan att dela på eventuella förluster.17 Något som för oss kan tyckas 

självklart är att makar kan bilda bolag tillsammans. I Frankrike står detta dock uttryckligen i lagen 

eftersom det tills en lagreform 1985 var förbjudet.18 Varje bolag måste ha ett syfte och detta 

måste vara lagligt och involvera alla bolagsmäns intressen. 19 Alltså kan olaglig verksamhet inte 

bedrivas i bolagsform. Att alla bolagsmäns intressen tillgodoses betyder att ett bolag inte kan 

drivas med syftet att bara berika en eller några av bolagsmännen. En bolagsman kan aldrig tvingas 

att höja sin insats i bolaget utan sitt samtycke.20 Ett bolag får inte utan tillstånd söka finansiering 

eller nya bolagsmän bland allmänheten. Detta måste istället ske inom en sluten krets. Om så ändå 

skett är rättshandlingarna som företagits ogiltiga. 21 Alla bolagsmän skall också ha rätt att delta i 

                                                 
16 Johansson, S, Nials svensk associationsrätt, s. 23. 
17 Artikel 1832 Code civil. 
18 Loi du 23.12.1985. Artikel 1832-1 Code civil.  
19 Artikel 1833 Code civil. 
20 Artikel 1836 2 st Code civil. 
21 Artikel 1841 Code civil. 
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kollektivt beslutsfattande. Ingen bolagsman kan någonsin helt fråntas sin beslutanderätt.22 Inte 

heller kan en bolagsman ges rätt till hela vinsten medan en annan inte får något alls eller mycket 

litet. 23 Samma villkor gäller för bolagets skulder.24 

Avtal 

Bolagsmännen måste vilja bli bolagsmän. Avtalet som leder till bildandet av ett société en 

participation måste uppfylla vissa krav, som gäller för alla avtal, för att vara giltigt. Enligt artikel 

1109 Code civil får inte parternas samtycke ges på grund av fel, bedrägligt uppsåt eller våld (erreur, 

dol och violence). Om så skulle vara fallet är bolaget en nullitet, alltså ogiltigt.25  

Erreur motsvaras närmast av 32 § avtalslagen i svensk lagstiftning och innebär att något fel har 

uppstått ifråga om bolagsmannens person (till exempel icke myndig26), bolagsmannens insats 

(någon form av insats måste ske och den får inte vara fiktiv) eller bolaget i sig självt. Fel i 

bolagsmannens insats innebär dock inte att bolaget är ogiltigt. 

Dol översätts till bedrägligt uppsåt på svenska och motsvarar 30§ avtalslagen som handlar om 

svikligt förledande. Om bolaget tillkommit genom att en av bolagsmännen, genom bedrägeri, 

övertygat den eller de andra bolagsmännen är bolaget ogiltigt. Det är upp till den bolagsman som 

känner sig förledd att bevisa att bedrägligt uppsåt funnits.   

Violence, hot om våld i svensk rätt, finns i 28 § avtalslagen och innebär att samtycke till ett avtal 

för att bilda ett bolag framtvingats genom bruk av våld eller genom att personen fruktat att våld 

skall brukas.27 

Partsviljan utan fel räcker dock inte inom fransk rätt för att giltigt avtal skall ha slutits mellan 

parterna. Det finns även ytterligare rekvisit för att ett giltigt avtal skall ha kommit till stånd. Enligt 

artikel 6 Code civil får inte avtal slutas som står i strid med lagar som gäller den allmänna 

ordningen28 eller seder och bruk29. Vidare för att ett giltigt avtal skall uppkomma måste det ha ett 

legalt och bestämt syfte, l’objet, samt legal och existerande orsak, la cause. 30  

L’objet, syfte med avtalet, vad parterna vill avtala om, krävs enligt artiklarna 1108, 1126ff. Code 

civil.31 Syftet måste vara bestämt, existerande och lagligt och avtalet måste respektera både 

parternas intressen såväl som det allmännas.32  

                                                 
22 Artikel 1844 1 st Code civil. 
23 Artikel 1844-1 2 st Code civil. Se även 3.4.2. 
24 Galimard, M, Galimard, B, Les sociétés civiles, s. 99f. 
25 Angående nullitet, se nästa stycke Bolagets ogiltighet. Lauret, B, Bannel, Ch, Bourgninaud, V, Droit des sociétés, s. 6. 
26 Se nedan 3.3. 
27 Lauret, B, Bannel, Ch, Bourgninaud, V, Droit des sociétés, s. 6. 
28 L’ordre public. 
29 Bonne mœurs. 
30 Terré, F, Simler, Ph, Lequette, Y, Droit civil – Les obligations, s. 274. 
31 Ibid. 
32 Terré, F, Simler, Ph, Lequette, Y, Droit civil – Les obligations, s. 309. 
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La cause, orsaken till att avtal slutits, alltså varför parterna vill uppnå syftet, krävs även det enligt 

artikel 1108 Code civil. Enligt artikel 1131 Code civil har ett obligationsförhållande utan orsak 

eller falsk eller olaglig orsak ingen effekt.33  

Bolagets ogiltighet 

Ett société en participations ogiltighet kan uppkomma genom två olika förhållanden34. Antingen 

genom att regler angående bolagsavtalet inte uppfyllts eller att generella avtalsregler inte uppfyllts. 

Bolagsavtalet måste innebära att de generella principerna ovan uppfylls. Vad gäller avtal generellt 

räknas det i artikel 1108 Code civil (som behandlats ovan) upp fyra rekvisit för ett giltigt avtal; 

samtycke till avtal, behörighet för avtalspart att ingå avtal, ett syfte och orsak med avtalet samt att 

det inte skall vara olagligt.35 Som tidigare nämnts är ett ogiltigt avtal en nullitet. I Frankrike finns 

två typer av nullitet, nullité relative och nullité absolue. Nullité relative blir aktuell då samtycket till avtal 

tillkommit på grund av erreur, dol och violence. Samma nullitet blir också aktuell där avtalspart varit 

obehörig att ingå avtalet samt när cause, orsak, till avtalet inte finns. Kort kan sägas att nullité 

relative används när fel begåtts mot ett individuellt intresse och det är endast den person vars 

intresse blivit kränkt som har rätt att åberopa nullitet. Nullité absolue används när la cause är falsk 

eller olaglig och har som mål att skydda ett allmänt intresse. Således kan fler personer åberopa 

nullitet eftersom intressesfären är större. Dock måste någon form av koppling finnas till avtalet 

(till exempel en avtalsparts arvingar) för att ett åberopande skall kunna göras.36  

Frågan uppkommer då om det är hela avtalet som blir ogiltigt eller om avtalet kan bli partiellt 

ogiltigt. Bedömningen görs utifrån hur stor betydelse för avtalet den ogiltigförklarade delen hade. 

Oavsett om det gäller nullité relative eller nullité absolue är alltid hela avtalet ogiltigt när det handlar 

om la cause eftersom det inte berör endast en del av avtalet. Samma sak gäller om avtalspart varit 

obehörig att ingå avtalet. I andra fall av nullité relative är det dock möjligt att ogiltigförklara endast 

en avtalsklausul, eller en del av avtalet. Det är främst i fall med erreur, alltså att när ett fel 

uppkommit i någon av avtalets klausuler som inte är avgörande ifråga om bolaget. I de sist-

nämnda fallen blir inte hela bolaget ogiltigt, utan endast den del av avtalet som ogiltigförklaras.37 

Anses hela bolagsavtalet vara ogiltigt, och därmed société en participation, upphör det att gälla 

(dock ej retroaktivt) och bolagsmännen behöver inte längre infria det de tidigare förbundit sig att 

göra38. Konsekvenserna är desamma som när bolaget likvideras. I fråga om tredje man är det 

dock inte lika enkelt. Trots att ogiltigheten innebär att bolaget inte existerar finns ändå ett bolag 

som kallas société de fait (eftersom rättshandlingar ändå kan ha företagits)vilket medför att 

ogiltigheten ej kan åberopas mot tredje man i god tro39, förutom i de fall avtalet är ogiltigt på 

grund av att bolagsman inte hade behörighet att ingå avtal eller där bolagsmannens samtycke 

uppnåtts på grund av erreur, dol eller violence.40  

                                                 
33 Terré, F, Simler, Ph, Lequette, Y, Droit civil – Les obligations, s. 342f. 
34 Artikel 1844-10 Loi du 4 janvier 1978, Code civil. 
35 Lauret, B, Bannel, Ch, Bourgninaud, V, Droit des sociétés, s. 128ff. 
36 Malaurie, Ph, Aynès, L, Stoffel-Munck, Ph, Les obligations, s. 346f. 
37 Ibid. 
38 Artikel 1844-15 Code civil. 
39 Artikel 1844-16 Code civil. 
40 Lauret, B, Bannel, Ch, Bourgninaud, V, Droit des sociétés, s. 128ff. 
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2.2.2 Svenska bolag 

Bolag 

I Sverige reglerar BL handelsbolag, kommanditbolag samt enkla bolag och anger vad som skiljer 

dessa från varandra. Gemensamt för dem alla är att de avser avtalad verksamhet ”i bolag”. 

Begreppet bolag finns dock inte definierat i lagen, varför den uppgiften hamnat hos rättspraxis 

och doktrin. Det bolagsbegrepp som nedan kommer att beskrivas gäller endast för handelsbolag, 

kommanditbolag och enkla bolag. Andra bolagsformer företer särskilda drag som gör dem svåra 

att inordna under exakt samma kriterier. 

Det är viktigt att kunna definiera vad ett bolag är för att kunna bestämma vilka sammanslutningar 

som faller under BL:s tillämpning. I Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag, om 

aktiebolag samt föreningar för ekonomisk verksamhet från 1890 utgicks det från att ett bolag är 

en på avtal grundad sammanslutning mellan två eller flera rättssubjekt till vinnande av ett 

gemensamt ändamål. Liknande uttalanden finns i betänkanden till nuvarande lagstiftning41. Utav 

de uppfattningar som kommit fram i förarbetena till nya och gamla BL, doktrin och i rättspraxis 

kan slutsatsen dras att bolagsbegreppet innefattar rekvisiten avtal, gemensamt ändamål och förpliktelse 

för att verka för detta ändamål.42 

För att bolag skall föreligga fordras det att bolagsmännen har ett gemensamt ändamål43. Med 

ändamål menas det syfte som bolagsmännen avser att försöka realisera. Nial och Hemström menar 

att samverkan mellan två eller flera som avses med bolag sker genom att viss verksamhet utövas i 

visst syfte, med visst ändamål. Verksamhetsföremålet, det som bolaget sysslar med, har ingen 

betydelse för bolagsbegreppet. Precis som för franska société en participation kan bolaget driva 

näringsverksamhet eller ha ett rent ideellt syfte. Det är det gemensamma ändamålet som skiljer ett 

bolag från andra rättsförhållanden, till exempel momentana avtal som köpeavtal.44 

Det tredje rekvisitet betyder att bolagsmännen skall vara förpliktade att verka för det 

gemensamma ändamålet. Bolagsmännens medverkan kan vara olika. Det kan handla om att till 

exempel skjuta till pengar eller prestera tjänster. Bolagsmännens prestationer behöver dock inte 

vara lika stora och inte av samma slag. Att verka för det gemensamma ändamålet innefattar inte 

bara en aktiv skyldighet att göra nytta för bolaget. Bolagsmännen har även en passiv skyldighet att 

inte företa handlingar som skulle kunna motverka det gemensamma ändamålet, till exempel 

bedriva konkurrerande verksamhet i ett annat bolag. Detta rekvisit har uttunnats genom åren, 

men finns fortfarande kvar, dock med mindre betydelse.45  

Avtal 

I svensk rätt kan ett avtal utformas utan några begränsningar, annat än de som ställs upp i 

avtalslagen. I lagen regleras endast hur ett avtal sluts (anbud och accept), vem som har behörighet 

att sluta avtal samt ogiltighet när något inte gått rätt till vid avtalsslutet eller med parts behörighet.  

                                                 
41 SOU 1978:67. 
42 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 41f. 
43 Prop. 1979/80:143 s. 35. 
44 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 43ff. 
45 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 450ff. 
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Ett bolag grundas i regel på ett avtal mellan två eller flera rättssubjekt. Det kan aldrig uppstå 

genom arv eller testamente. Där tar ärvdabalkens bestämmelser över och bolagsregler blir inte 

tillämpliga. Äktenskap grundas även det på ett avtal men på samma sätt som vid arv och 

testamente finns annan lag som tar över bolagslagstiftningen, nämligen äktenskapsbalken. Samma 

gäller för sambor där deras gemensamma bostad och bohag regleras genom sambolagen.46  

En begränsning i avtalsfriheten är dock att ett enkelt bolag måste ha ett lagligt verksamhets-

ändamål.47 Detta hör samman med pactum turpe där avtal, vars innehåll innebär en straffbar 

handling eller strider mot vedertagna moralnormer eller goda seder, kan vara ogiltiga. I svensk 

rätt har både lagstiftare och domstol haft en relativt liberal hållning till sådana avtal. Endast det 

faktum att ett avtals innehåll strider mot lag eller god sed innebär inte automatiskt att det är 

ogiltigt. Istället måste en helhetsbedömning göras för att bestämma avtalets giltighet.48 Ett enkelt 

bolag vars verksamhetsändamål faller under pactum turpe bör därför med största sannolikhet 

bedömas vara ogiltigt eftersom verksamhetsändamålet är så pass stor del av avtalet. Detta sker 

dock inte, som sagt, automatiskt utan det är upp till en domstol att pröva frågan. 

Ogiltighet som uppkommit på grund av civilrättsliga avtalsregler i 3 kap avtalslagen medför ifråga 

om råntvång49 total ogiltighet. Om ogiltigheten bygger på svagare ogiltighetsgrunder, som svek 

och lindrigare tvång50, är tredje man skyddad om han var i god tro vid tiden för rättshandlingen. 

Avtalet blir alltså ogiltigt för parten som blivit svikligt förledd men inte för övriga godtroende 

parter.51 

Bolagets ogiltighet 

Skulle ett fel ha förekommit vid slutande av själva avtalet är bolagsavtalet inte giltigt och därmed 

har inget enkelt bolag bildats. Gäller felet en bolagsman, till exempel på grund av att han på något 

sätt inte har rätt att vara bolagsman, har förmodligen också övriga bolagsmän rätt att frånträda 

avtalet. Detta på grund av, att när det handlar om enkla bolag så har oftast övriga bolagsmän så 

starkt intresse av vilka de andra bolagsmännen är, att om något förändras så har de rätt att 

frånträda avtalet. 

2.3 Enkla bolag 
Det svenska enkla bolaget regleras i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (BL). 

Enligt definitionen i 1 kap 3§ BL föreligger enkelt bolag om två eller flera avtalat om att utöva 

verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger enligt 1§. Det enkla bolaget är inte en egen 

juridisk person, utan bolagsmännen agerar i eget namn och binder bara sig själva. Bolaget har 

därför inte en från bolagsmännen avskild förmögenhet och kan inte rättshandla i eget namn och 

därmed inte heller svara för förbindelser som gäldenär.52 Rättssubjektiviteten är den främsta 

skillnaden mellan ett handelsbolag och ett enkelt bolag. I regleringen av det enkla bolaget har den 

                                                 
46 Sambolagen (2003:376). Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 42f. 
47 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 122. 
48 Adlercreutz, A, Avtalsrätt I, s. 287. 
49 28§ avtalslagen. 
50 29§ff avtalslagen. 
51 Johansson, S, Nials svensk associationsrätt, s. 62. 
52 Johansson, S, Nials svensk associationsrätt, s. 237. 
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svenska lagstiftaren influerats av europeisk lagstiftning och i Frankrike finns en motsvarighet till 

det enkla bolaget, société en participation. Det regleras i artiklarna 1871-1873 i Code civil. 

I Sverige finns endast en form av reglering för samarbete mellan två eller flera personer, fysiska 

eller juridiska, och det är regleringen av enkla bolag. Oavsett om det handlar om en grupp vänner 

som bestämmer sig för att köpa lotter tillsammans eller om det handlar om två multinationella 

företag som samarbetar i ett forsknings- och utvecklingsprojekt regleras deras förehavande som 

om det handlade om ett enkelt bolag. Även konsortium brukar användas som en beteckning på 

samarbetsavtal, nämligen avtal mellan två eller flera personer som går samman för att genomföra 

ett bestämt projekt53. Samordningen och förvaltningen av dessa projekt sker då genom 

tillämpning av regleringar som avser enkla bolag. Vid gränsöverskridande samarbeten talas det 

om joint ventures för vilka även där regleringar avseende enkla bolag kan komma att tillämpas.54 

Vid en rättstvist angående ett samarbete mellan olika personer betraktas det som ett enkelt bolag 

förelegat, även om bolagsmännen inte uppfattat deras samarbete på det sättet. Även 

aktieägaravtal är en form av enkelt bolag.55 I Frankrike är grundförutsättningarna desamma men 

däremot finns det olika former av enkla bolag som har olika namn och som är lättare att avskilja 

från varandra. Regleringen av dessa bolag är dock mycket lika varandra. 

Det finns inget krav i Sverige eller i Frankrike att ett enkelt bolag skall registreras. Möjligheten 

finns dock och i november 2008 var 6753st enkla bolag registrerade hos bolagsverket i Sverige.56 

Det finns dock många fler och i en statlig offentlig utredning57 beräknades det totala antalet enkla 

bolag vara ca 11 000st, alltså 30 år tidigare. I statistisk årsbok 2006 uppgavs att ca 6 000 enkla 

bolag har anställda. Mer tillförlitliga uppgifter än så finns tyvärr inte att tillgå.58 En orsak är att ett 

enkelt bolag kan uppkomma genom konkludent handlande av bolagsmännen och de i dessa fall 

kanske inte ens är medvetna om att ett enkelt bolag föreligger.59 Vanligast är det att 

samarbetsformen enkelt bolag används mellan industri- och handelsföretag. Flest enkla bolag 

finns dock inom jord- och skogsbruk vilket även är fallet i Frankrike.60 

2.3.1 Svår gränsdragning mellan avtal och bolag 

I Sverige föreligger som bekant ett enkelt bolag om två eller flera avtalat om att utöva verksamhet 

i bolag61, och den franska definitionen av ett société en participation är i stort sett samma. Det 

kan dock vara svårt att veta exakt när ett enkelt bolag föreligger. Trots att rekvisiten för avtal, och 

att det handlar om samarbete mellan två eller flera personer, föreligger är det inte säkert att det är 

ett bolag. Följande exempel illustrerar detta; Två syskon som ärvt en sommarstuga tillsammans 

har inte ett bolag, istället regleras deras rättsförhållande genom samäganderättslagen. Skulle 

syskonen däremot bestämma sig för att hyra ut stugan blir det tal om ett bolag. Tidigare var 

                                                 
53 Lindskog, S, Lag om handelsbolag och enkla bolag, s. 1048. 
54 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 40. 
55 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 124f. 
56 http://www.scb.se/Pages/List____259330.aspx 091207 kl. 12:10. 
57 SOU 1978:67 s. 217. 
58 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 15. 
59 Lindskog, S, Lag om handelsbolag och enkla bolag, s. 116. 
60 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 15. 
61 Se 2.3. 

http://www.scb.se/Pages/List____259330.aspx
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syskonen avtalsparter, men nu är det avtalsparter som är bolagsmän. Samma sak gäller för långa 

kreditavtal som löper på 10-20 år. Bolag föreligger inte förrän parterna avtalar om någon form av 

bestämmanderätt. Det kan till exempel handla om en kredit som använts till att starta någon form 

av verksamhet av ena parten och i kreditavtalet har parterna kommit överens om att betalning av 

krediten skall ske i förhållande till inkomster som uppkommer i verksamheten, eller att ingen 

betalning skall ske om förlust uppstår. På så sätt involveras båda parterna och kan påverka hur 

pengarna används (kreditgivaren säger förmodligen ifrån om verksamheten inte går med vinst). 

Först när villkor som dessa tas med i kreditavtalet kan det bli tal om ett bolag. Det svåra ligger i 

att bestämma när avtalsvillkor gör att avtalet blir till ett bolagsavtal om enkelt bolag. 

Generellt sett skall parterna ha någon form av vinstintresse, vilket också anses vara ett av de 

främsta kännetecknen på att bolag föreligger.62 Det behöver dock inte handla om pengar utan det 

jag menar med vinstintresse i detta fall är att bolagsmännen vill uppnå någon form av fördel 

genom samarbetet.63 Om vi tar exemplet med uthyrning av syskonens sommarstuga vill de få 

avkastning på sommarstugan, inte bara använda den för sitt eget bruk. Viktigt att påpeka är dock 

att vinstintresset inte behöver vara personligt för bolagsmännen. Eftersom enkla bolag kan ha 

ideellt syfte kan vinstintresset handla om att andra personer (juridiska och fysiska) skall få fördelar 

av bolagets verksamhet. 

Förutom vinstintresse skall bolagsmännen också ha inflytande över verksamheten som bedrivs. I 

exemplet med kreditavtalet kommer kreditgivaren att protestera om verksamheten inte leder till 

vinst. Om kreditgivaren inte får betalt kommer han på något sätt försöka få sin kredit återbetald 

vilket ger honom inflytande över verksamheten, trots att inget sådant uttryckligen avtalats mellan 

parterna. 

Gränsen mellan ett vanligt avtal och enkelt bolag är ofta svår att bedöma, men det måste ändå 

finnas en gräns eftersom annars skulle alla avtal, som innebär samarbete i någon form, vara enkla 

bolag. Det är dock ingen knivskarp gräns, utan istället kan bolaget uppkommit genom parternas 

agerande över tiden. Enkla bolag behöver ju som bekant inte bildas genom ett skriftligt avtal. Det 

blir domstolarnas uppgift att hitta denna gräns i varje enskilt fall eftersom lagtexten inte definierar 

vad begreppet bolag innefattar. 

 

 

 

                                                 
62 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 24. 
63 Jfr. Lindskog, S, Lagen om handelsbolag och enkla bolag, s. 49. 
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3. Société en participation 
Det franska enkla bolaget société en participation regleras i artiklarna 1871-1873 i Code civil. 

Artiklarna har existerat i sin nuvarande form sedan 197864 men société en participation existerade 

innan dess i annan lagstiftning, bland annat i den kommersiella lagtextsamlingen.65 Bolaget 

kallades innan 1966 för ”association en participation”.66 Vidare hänvisas till artiklar som reglerar 

den franska motsvarigheten till handelsbolag, société en nom collectif, precis som svensk 

lagstiftning67 vad gäller reglering av enkla bolag.  

3.1 Allmänt om sociétés en participation – en introduktion 
Ett société en participation (nedan även benämnt bolaget) registreras inte i den franska 

motsvarigheten till bolagsregistret hos bolagsverket, registre du commerce et des sociétés (RCS), 

vilket även betyder att det aldrig blir tal om publicering för att allmänheten skall känna till att 

bolaget har uppstått. En följd av detta är att bolaget inte heller är någon juridisk person 68, precis 

som enkla bolag inte heller är juridiska personer i Sverige, oavsett om bolaget är registrerat eller 

ej. Bolaget existerar endast i förhållandet mellan bolagsmännen. Detta till trots spelar bolaget en 

viktig roll i affärslivet. Det kan bildas för att vara i flera år eller för en kort tid så att en speciell 

affär kan genomföras. Det kan vara ett bolag som ingen vet om, eller ett bolag som är känt för 

allmänheten. Förr i tiden var det dock ett krav från lagstiftarens sida att ett bolag inte skulle vara 

känt för allmänheten för att få vara ett société en participation.69  

3.1.1 Stor avtalsfrihet 

Något som karaktäriserar de enkla bolagen är den stora avtalsfriheten som bolagsmännen har. 

Det finns få lagregler som reglerar hur ett enkelt bolag skall se ut, alltså dess syfte, hur det skall 

fungera och organiseras. Den franska lagstiftningen sätter egentligen endast upp ett enda krav 

vilket är att vissa grundläggande principer i bolagsrätten måste respekteras. Detta krav hittas i 

artikel 1871 2 st Code civil och där finns även hänvisningar till artiklar som innehåller de ovan 

nämnda grundläggande principerna.70 

Ett société en participation skall omfatta minst två bolagsmän, juridiska eller fysiska personer. Till 

och med makar kan bilda ett société en participation med deras gemensamma egendom som 

insats i bolaget.71 

Funktionen av ett société en participation kan delas upp i två olika delar. Gentemot tredje man 

existerar bolaget inte eftersom det inte är någon juridisk person, men bolagsmännen emellan 

existerar bolaget i högsta grad eftersom bolagsmännens förhållanden sinsemellan är reglerat efter 

                                                 
64 Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978. 
65 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 727. 
66 Loi du 24 juillet 1966. Lauret, B, Bannel, Ch, Bourgninaud, V, Droit des sociétés, s. 339. 
67 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. 
68 Artikel 1871 Code civil. Gäller sedan lagreform 4 janvier 1978. 
69 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 727f. 
70 Se 2.2.1. Galimard, M, Galimard, B, Les sociétés civiles – Que sais-je ?, s. 99. 
71 Enligt loi du 23 décembre 1985. 



17 

 

förutsättningen att bolag föreligger (bland annat genom att en företrädare för bolaget kan utses).72 

Eftersom ett société en participation inte är en juridisk person har det inte någon förmögenhet73 

vilket betyder att bolaget självt inte äger någonting. Det har stor betydelse för ansvaret 

bolagsmännen emellan samt mot tredje man, vilket kommer att behandlas nedan. 

3.1.2 Liknande situationer 

Det kan vara lätt att blanda ihop ett société en participation med en rad andra kontrakträttsliga 

situationer som inte skall behandlas som ett enkelt bolag. Nedan följer ett antal exempel som 

skall skiljas från ett société en participation. 

Société créée de fait 

Ett société créée de fait motsvaras i svensk lagstiftning av ett enkelt bolag, men i Frankrike skiljs 

det från société en participation. Skillnaden är att ett société créée de fait uppstår utan att 

bolagsmännen uttryckligen velat bilda ett bolag men deras uppträdande gör att förutsättningarna 

för en form av enkelt bolag ändå föreligger. För att ett société en participation skall bildas krävs 

det att bolagsmännen uttryckligen velat samarbeta i den formen av enkelt bolag, detta även om 

inget finns skrivet om deras intentioner. Sambos rättsförhållanden behandlas som ett société 

créée de fait i Frankrike, så länge som rättsförhållandet uppfyller grundkraven för ett bolag, vilket 

innebär en stor skillnad i jämförelse med svensk rätt eftersom vi har en sambolag som reglerar 

detta rättsförhållandet. 

Att dessa båda former av samarbete i bolag finns i Frankrike spelar dock inte så stor roll på grund 

av att artiklarna i Code civil som reglerar société en participation också gäller för société créée de 

fait enligt artikel 1873 Code civil.74  

Société de fait 

Som tidigare nämnts uppstår ett société de fait om bolagsavtalet som bildar ett société en 

participation innehåller någon form av ogiltighetsgrund.75 Det är en bolagsform som inom svensk 

rätt skulle kallas enkelt bolag, men bolagsavtalet är alltså ogiltigt. Trots detta har bolagsmännen 

uppträtt som om ett bolag förelegat och rättshandlat med tredje man. För att skydda tredje man 

existerar detta bolag, och rättshandlingarna förblir giltiga så länge tredje man var i god tro. 

Anställningsavtal med rätt till del av vinst 

Karaktäriserande för ett anställningsavtal är att den anställde är underordnad sin arbetsgivare, 

medan ett bolagsavtal bygger på ett samarbete där parterna är på samma nivå. Vid anställnings-

avtal med rätt till del av vinst delas vinsten mellan avtalsparterna men förlusten stannar hos 

arbetsgivaren. I ett société en participation engagerar sig bolagsmännen även för att dela 

förlusterna.76 

                                                 
72 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 737. 
73 Patrimoine. Se 1.6 för förklaring av den franska förståelsen av ordet ”förmögenhet”. 
74 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 730. 
75 Se 2.2.1 Bolagets ogiltighet.  
76 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 730. 
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Låneavtal med rätt till del av vinst 

En bolagsman i ett société en participation är inte alltid involverad i ledningen av företaget, alltså 

förvaltningen av bolaget, men han har alltid rätt att vara det. Att inte vara det är alltså något som 

bolagsmannen avstått frivilligt. En långivare å andra sidan har ingen rätt att ta del i förvaltningen 

av bolaget.77 

Samägande 

Bolagsmännen i ett société en participation kan tillsammans äga egendom, liksom två personer 

kan ha samäganderätt till egendom. Det kan vara svårt att skilja dessa två former av samägande 

från varandra men i Frankrike hävdas att en skillnad föreligger i bolagssammanhang. 

Samäganderätt är en ägandeform som präglas av ett ofrivilligt och oorganiserat tillstånd medan 

samägande i bolag präglas av frivillighet och att äganderätten är organiserad. Samägande kan alltid 

upphöra genom att någon, ägare eller borgenär, begär delning enligt artikel 815 och 1873-3 Code 

civil. Skillnaden är att i ett bolag har bolagsmännen gått samman kring en viss egendom på grund 

av deras vinstsyfte och begär delning på grund av att syftet ej uppnås, medan samägare nöjer sig 

med samäganderätt i bevarande syfte. 

Skillnaderna till trots regleras bolagsmännens äganderättsförhållanden till egendom förvärvad 

eller använd för ett société en participations verksamhet och vinstsyfte enligt reglerna om just 

samäganderätt.78 

3.1.3 Andra former av samarbete i bolag 

Jag vill också nämna att precis som i svensk rätt finns det inom fransk bolagsrätt en rad olika 

bolag, förutom société en participation, att välja mellan för att åstadkomma samarbete. Ett 

société en participation innebär stor avtalsfrihet för bolagsmännen, men samtidigt är deras ansvar 

obegränsat. Det finns även ett annat bolag inom fransk rätt som innebär stor avtalsfrihet för 

bolagsmännen och samtidigt erbjuder begränsat ansvar. Det är en form av aktiebolag och kallas 

société par actions simplifiées (SAS). Lagstiftaren ämnade underlätta samarbete mellan stora 

bolag och tog bort en mängd juridiska krav när SAS skapades 1994.79 Sedan 1999 är det 

även öppet för fysiska personer och juridiska personer med lågt minsta kapital. Bolaget är 

kommersiellt och regleras i Code de commerce80. Friheten är stor och förhållandet mellan 

bolagsmännen och hur förvaltningen av bolaget skall gå till regleras i stadgarna.81 Det finns inte 

heller något minsta insatskapital. Till skillnad från traditionella aktiebolag med begränsat 

ansvar är alltså detta bolag mycket fördelaktigare ifråga om tvingande regleringar och 

minsta insats och har därför blivit mycket populärt. Precis som i ett société en 

participation regleras bolaget genom vad som angetts i stadgarna och bolagsavtalet, men 

skillnaden är alltså att i ett SAS kan bolagsmännen aldrig förlora mer än sin insats i 

bolaget.82 Andra skillnader är att ett SAS är en juridisk person och kan således ikläda sig 

                                                 
77 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 730. 
78 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 730f. 
79 Lauret, B, Bannel, Ch, Bourgninaud, V, Droit des sociétés, s. 322. 
80 Artiklarna L227-1 till L227-20 och L244-1 till L244-4. 
81 Lauret, B, Bannel, Ch, Bourgninaud, V, Droit des sociétés, s. 326. 
82 Lauret, B, Bannel, Ch, Bourgninaud, V, Droit des sociétés, s. 328. 
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skyldigheter och förvärva rättigheter. I ett société en participation binder bolagsmännen 

bara sig själva, såvida en person inte rättshandlar med en fullmakt eller genom att vara 

gérant83. 

3.2 Civilrättsligt eller kommersiellt 
I fransk bolagsrätt spelar det stor roll om ett bolag räknas som civilt eller kommersiellt liksom om 

bolagsmännen har en kommersiell eller civil ställning. För civila bolag och bolagsmän med 

civilrättslig ställning gäller den civilrättsliga lagstiftningen och självklart vice versa för 

kommersiella bolag och bolagsmän med kommersiell ställning. Ett société en participation kan 

vara civilt eller kommersiellt i Frankrike. Dock har den franska lagstiftaren föredragit att placera 

artiklarna som reglerar société en participation i den civilrättsliga lagstiftningen istället för i den 

kommersiella.84  

Om ett société en participation är kommersiellt eller civilt bestäms av dess syfte. Oftast har ett 

société en participation kommersiellt syfte, exempelvis att bedriva handel, och skall därför 

behandlas enligt regler för kommersiella bolag,85 närmare bestämt blir artiklarna som reglerar 

société en nom collectif (det franska handelsbolaget) tillämpliga86. Om bolaget skulle anses vara 

civilt, exempelvis om verksamheten går ut på att bedriva undervisning, jordbruk eller om det 

handlar om de franska professions liberales87, är det den civilrättsliga lagstiftningen för civila 

bolag som blir tillämplig.88 Även bolagsmännens kommersiella ställning kan ha betydelse för om 

ett société en participation är kommersiellt eller ej. En bolagsman med kommersiell ställning kan 

så att säga ”smitta” bolaget. Dock är det bolagets syfte som huvudsakligen avgör om ett société 

en participation är kommersiellt eller civilt. 

3.3 Bolagsmännen 

3.3.1 Fysisk kommersiell bolagsman – Commerçant 

Om bolaget är känt för allmänheten (till exempel genom publicering) och har ett kommersiellt 

syfte måste alla bolagsmännen vara så kallade commerçants, vilket översätts till att bolagsmännen 

har en kommersiell ställning,89 för att få utöva kommersiell verksamhet eftersom ett société en 

participation inte är en juridisk person och tredje man ser det som att han gör affärer med en 

person med kommersiell ställning. I ett departementsuttalande90 har dock preciserats att en 

bolagsman i ett société en participation känt för allmänheten inte automatiskt får ställning som 

                                                 
83 Se 3.4.1. 
84 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 728. 
85 De reglerna finns i den kommersiella lagstiftningen Code de commerce. Pédamon, M, Droit commercial – 

Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 90. 
86 Artikel 1871-1 Code Civil. 
87 ”Fria yrken” Exempelvis jurister, läkare, veterinärer och revisorer. Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et 

fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 49. 
88 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 728. 
89 Se definition av commerçant 1.6. 
90 Réponse ministrielle du 5 novembre 1981. 
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commerçant bara för att han just är bolagsman i ett bolag känt för allmänheten. Ytterligare krav 

ställs för att en person skall få kommersiell ställning. 91 

Om bolaget däremot inte är känt för allmänheten är de styrande bolagsmännen tvungna att vara 

commerçants för att ett société en participation skall få utöva kommersiell verksamhet.92 Det finns 

egentligen bara två grupper av personer som inte anses kunna vara commerçants. De obehöriga, 

incapacités, och de förbjudna, förverkade och oförenliga, interdictions, déchéances och incompatibilités. 93 

3.3.1.1 Obehöriga personer ifråga om bolagsmannaskap 

Syftet med denna begränsning i bolagsmannaskap är att skydda de obehöriga (se nedan) och 

undvika att de tar onödiga risker. Anledningen till att det ansetts nödvändigt att skydda vissa 

personer är att affärslivet anses vara riskfyllt (rentav farligt enligt vissa författare) och kräva en 

viss mognad för att lyckas.94 

Minderåriga 

Huvudregeln är att inga minderåriga får vara commerçants. Myndighetsåldern i Frankrike, precis 

som i Sverige, är 18 år95. Från den åldern har personen rätt att vara commerçant och bedriva vilken 

kommersiell verksamhet som helst som personen önskar utan tillstånd från någon annan. Att en 

minderårig person blivit myndigförklarad innebär inget undantag från huvudregeln enligt artikel 2 

Code de commerce, där det uttryckligen regleras att en myndigförklarad minderårig inte kan vara 

commerçant. Enligt fransk doktrin hindrar dock inte det den myndigförklarade minderårige från att 

företa giltiga enstaka kommersiella handlingar utan tillstånd från någon annan. Det är dock 

omtvistat om det verkligen finns ”enstaka” kommersiella handlingar utöver de handlingar som är 

kommersiella på grund av sin natur eller sitt syfte96. Vissa av dessa speciella kommersiella 

handlingar får, enligt lag, inte företas av minderåriga, oavsett om de är myndigförklarade eller ej, 

men det lämnar fortfarande utrymme för en myndigförklarad minderårig att till exempel starta ett 

aktiebolag eller att medverka till upplösningen av ett sådant bolag. Om så sker har den 

myndigförklarade minderårige större skydd, på sina borgenärers bekostnad, på grund av att han 

inte kan bli föremål för konkurs eller ett ackordsförfarande. 97  En minderårig kan vara bolagsman 

i ett société en participation, dock ej som commerçant. Angående den minderåriges ansvar i ett 

société en participation se stycke 3.4.2.  

Personer hindrade att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själva 

En myndig person som har en förvaltare får inte vara commerçant. Om personen är ställd under 

förvaltarskap kan inte heller förvaltaren verka som commerçant för huvudmannens räkning. Samma 

regleringar gäller för förvaltarskapet som för en minderårigs förmyndare98. 

                                                 
91 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 734. 
92 Ibid. 
93 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 105. 
94 Ibid. 
95 Artikel 488 Code civil. 
96 Se 1.6. 
97 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 106f. 
98 Artikel 495 Code civil. 
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Om en myndig person försetts med god man enligt artikel 508 och 508-1 Code civil är det 

osäkert om personen kan vara commerçant eftersom den franska lagen är tyst i detta hänseende. 

Det finns dock två skäl att tvivla på att en person med god man kan vara commerçant enligt Michel 

Pédamon. För det första kan inte en god man sedan 1968 ge ett generellt godkännande åt sin 

huvudman att bedriva kommersiell verksamhet. Han har inte heller rätt att ge sitt godkännande 

för varje enskild kommersiell rättshandling som huvudmannen vidtar. För det andra kan inte 

heller le conseil de famille99 ge sitt godkännande för sådana handlingar. Dock föreskriver artikel 511 

Code civil att en familjerättsdomare kan utvidga huvudmannens rättshandlingsförmåga. Domaren 

kan förmodligen alltså tillåta huvudmannen att vara commerçant.100 

Det finns även en tredje situation där det kan diskuteras om en person kan vara commerçant eller 

ej.101 Det handlar om tiden innan dess att en förvaltare eller god man utsetts eller om personen 

internerats på en institution. I princip har personen fortfarande hela sin förmåga att rättshandla, 

men han kan också befullmäktiga någon att rättshandla i hans ställe. 102 Han skulle i så fall kunna 

vara en bolagsman i ett société en participation. Se dock begränsningar i stycke 3.4.3.1.  

3.3.1.2 Oförenliga, förverkade och förbjudna personer ifråga om 

bolagsmannaskap 

Den andra gruppen av personer som inte får vara bolagsmän är inte förbjuden från det i syfte att 

skydda dem själva utan tvärtom vill lagstiftaren skydda samhället och affärslivet från dessa 

personer.103 Ett annat skäl till att förbjuda vissa personer att vara commerçants är att lagstiftaren 

skapat ett sätt för staten att reglera affärslivet. Genom kraven som ställs har staten kontroll över 

vilka och hur många som har rätt att bedriva kommersiell verksamhet, alltså kontroll över 

konkurrensen på marknaden. Kontrollen tillämpas genom att alla commerçants registreras i Registre 

du commerce et des sociétés (RCS).104 Dock är rätten till affärslivet och industrin (liberté du 

commerce et de l’industrie) grundlagsskyddad i enlighet med artikel 34 i den franska konstitutionen. 

Denna rätt får begränsas av staten så länge den inte begränsar rätten att vara företagssam (liberté 

d’entreprendre). Prefekturer, liknande landshövding, och borgmästare har inte rätt att begränsa 

rätten att utföra en viss verksamhet genom att kräva att tillstånd skall utfärdas, ställa upp ett 

maxantal av utövare av denna verksamhet eller att helt enkelt förbjuda verksamheten på sitt 

område. De har dock rätten att bestämma över gatorna och vägarna i sina områden och kan 

därför begränsa rätten att utföra verksamhet på dessa (exempelvis rätten att utföra 

kringvandrande fotografverksamhet på vissa gator och vägar på vissa tider105). Inte heller 

branschorganisationer har rätt att begränsa rätten att utföra en viss verksamhet. De har inte rätt 

                                                 
99 Översätts till familjerådet. En liknande instans finns ej i Sverige. 
100 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et des fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce,  s. 108. 
101 Majeurs sous la sauvegarde de justice. 
102 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et des fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce,  s. 107ff. 
103 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 105. 
104 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 109. 
105 Crim. 7 nov. 1956, D. 1957. 57. 
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att neka medlemskap i organisationen om personen i fråga sysslar med verksamheten som 

organisationen företräder.106 

Personer med yrken som är oförenliga med kommersiell verksamhet 

Med risk att direkt motsäga inledningen på detta stycke finns det enligt fransk rätt vissa 

yrkesgrupper vars verksamhet rimmar dåligt med kommersiell verksamhet. Det handlar då inte 

om att skydda samhället från något ont, istället handlar det om att samhället skall kunna lita på att 

vissa yrkesgrupper är ”rena” och bedriver sin verksamhet utan att vinst är det största syftet med 

verksamheten.107 Ända sedan de första handelsplatserna uppstod under medeltiden har handlarna 

dragits med ett dåligt rykte. De anses bara tänka på att tjäna så mycket pengar som möjligt och 

inte dra sig för att lura sina kunder för att nå sina mål. Idag kan tyckas att detta mycket 

ålderdomliga synsätt skulle vara förlegat, men alldeles tydligt finns det fortfarande kvar inom 

fransk rätt. Statligt anställda får inte bedriva kommersiell verksamhet. De skall bara ha det 

allmänna intresset för ögonen108 och kan därför inte bedriva verksamhet med vinstsyfte och 

spekulativa inslag. Inte heller rättsliga statstjänare som utmätningsmän eller auktionsförrättare har 

rätt att bedriva kommersiell verksamhet.109 Personer vars yrke faller under tidigare nämnda 

professions libérales bedriver en verksamhet som inte anses vara förenlig med ett vinstsyfte och 

de kan således inte heller bedriva kommersiell verksamhet. Advokater räknas till denna grupp och 

får inte bedriva kommersiell verksamhet110. Undantag finns dock som anger att en advokat får, 

under vissa förutsättningar, vara styrelseledamot i ett kommersiellt bolag111. Till sist kan nämnas 

att parlamentsledamöter inte får vara företagsledare inom vissa ekonomiska sektorer som finns 

uppräknade i L. org. 24 janv. 1972; C. élect., art. L. O 146; samt Cons. Const. 6 déc. 1988, JCP. 

1988. III. 62155. Skulle en person med ett yrke som är oförenligt med kommersiell verksamhet 

ändå bedriva en sådan verksamhet räknas han som commerçant och kan bli bestraffad bland annat 

genom avsked och andra straffrättsliga sanktioner.112  

Personer som förverkat sin rätt att vara commerçant 

Personer som blivit dömda för vissa speciella brott anses vara olämpliga att ha ställning som 

commerçant.113 Förr i tiden rådde idén att handelsmannen var tvungen att ha en bra moral för att få 

bedriva kommersiell verksamhet så att ingen skulle bli lurad. Denna idé har dock urvattnats i takt 

med de mer liberala tongångarna som råder i dagens ekonomiska samhälle där konkurrensen är 

det som skall skilja de bättre verksamheterna från de sämre. Lagstiftaren har ändå föredragit att 

gå in och reglera marknaden genom att gallra ut de personer som redan visat sig vara ovärdiga att 

vara commerçants. Personer som dömts för vissa brott eller andra lagöverträdelser kan förvägras att 

till exempel vara ansvariga utgivare för publikationer, fastighetsmäklare, revisorer eller 

                                                 
106 Civ. 21 mai 1950, Bull civ. I, n°93, p. 69. Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence 

et contrats du commerce, s. 110. 
107 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 109. 
108 Com. 30 janv. 1996, Bull civ. IV. n°30, p. 22; Dr. soc. 1996 n° 70, obs. Th Bonneau. 
109 Ord. 2 nov. 1945. 
110 Enligt artikel 7 Loi du 31 décembre. 1971. 
111 Artikel 57 och framåt Décr. 9 juin 1972. 
112 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 110f.. 
113 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 109. 
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företagsledare för kreditgivningsföretag.114 Loi du 30 août 1947 har som mål att sanera, rensa upp, 

bland de kommersiella yrkena och föreskriver en generell obehörighet för personer dömda för 

vissa brott att bedriva kommersiell verksamhet. Det handlar bland annat om brott som givit 

fängelse (inklusive villkorligt fängelsestraff), stöld, bedrägeri eller brott mot ekonomisk 

lagstiftning. Den dömde kan i dessa fall inte bedriva kommersiell verksamhet, varken i sitt eget 

namn eller med hjälp av någon annan (genom fullmakt eller så kallad målvakt). Han får inte heller 

vara företagsledare eller styrelseledamot i ett kommersiellt bolag. Alltså inte bolagsman i ett 

société en participation som bedriver kommersiell verksamhet. Förverkandet inträder i och med 

domen och gäller under en tidsperiod som bestäms av domstolen, dock ej under fem år115. Den 

nya franska strafflagstiftningen, Code pénal, tillåter dock, i artikel 132-21, domaren att genast lyfta 

förverkandet, i sin helhet eller delvis, i och med domen. Artikeln tillåter även den dömde själv att 

ansöka om att förverkandet skall lyftas i förtid. Bedriver den dömde redan kommersiell 

verksamhet har personen i fråga tre månader på sig att upphöra med det. Gör han inte det begår 

han ett brott som straffas med höga böter. 

Personer som går i personlig konkurs får inte heller bedriva kommersiell verksamhet om orsaken 

bakom konkursen är bedrägeri som de själva utfört eller om det är de själva som genom dålig, 

eller ingen, skötsel av sin ekonomi orsakat konkursen.116 

Personer förbjudna att vara commerçants 

Viss typ av verksamhet kräver tillstånd för att få utföras och en person kan därmed förbjudas att 

bedriva denna verksamhet. Detta för att eliminera de personer som inte kan uppvisa rätt garantier 

för att verksamheten bedrivs på ett säkert och rätt sätt.117 Det handlar om förbud för en viss 

kategori personer att driva viss verksamhet, men även om vissa typer av verksamhet som inte får 

drivas av vem som helst.  

Utlänningar var efter revolutionen år 1789 tillåtna att bedriva kommersiell verksamhet eftersom 

det ansågs vara en rättighet som tillföll alla människor. Mellanstatliga handelsavtal bekräftade 

även detta. Sedan kom den ekonomiska krisen på 1930-talet som, tillsammans med den politiska 

instabilitet som rådde under mellankrigstiden, ledde lagstiftaren att inta en mer restriktiv syn på 

utlänningars rätt att bedriva kommersiell verksamhet. Man sade sig vilja stävja de alltför många 

utländska konkurserna samt skydda de franska commerçants från konkurrens utifrån. Två texter 

skapades som än idag är gällande. Décret-loi du 17 juin 1938 fastställer principen om reciprocitet 

i lagstiftningen. Om en fransk medborgare inte kan bedriva verksamhet i ett främmande land får 

inte heller en medborgare i detta främmande land driva verksamhet i Frankrike. Samma décret-loi 

stipulerar att regeringen får föreskriva ett visst procentantal utländska commerçants inom ett 

verksamhetsområde. Någon sådan begränsning har dock aldrig påbjudits. Den andra texten är 

Décret-loi du 12 novembre 1938 i vilken en bestämmelse tagits in om att alla utländska 

commerçants skall ha ett speciellt identitetskort. Bestämmelsen gäller alla utlänningar som i sitt eget 

namn vill utöva en kommersiell verksamhet. I ett société en participation, där bolagsmännen 

                                                 
114 Loi du 29 juill. 1881, Décr.-L. 8 août 1935 och Ord. 18 oct. 1945, Décr. 8 août 1935, Loi du 24 janv. 1984. 
115 Artikel 4 2 st loi du 30 août 1947. 
116 Loi du 25 janv. 1985, artikel 186, 192. Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et 

contrats du commerce, s. 111ff. 
117 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 109. 
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samarbetar och är obegränsat och solidariskt ansvariga för bolagets åtaganden, krävs att utländska 

bolagsmän har detta identitetskort om bolaget bedriver kommersiell verksamhet. Prefekturen, 

landshövdingen, för det département118 som utlänningen ämnar etablera sig i, är den som utfärdar 

detta identitetskort. Décret du 28 janvier 1998 beskriver i detalj hur ansökan och beviljandet skall 

gå till och kortet är endast giltigt för den kommersiella verksamhet som utlänningen angett i sin 

ansökan och endast i de départements som ansökan gjorts. Ett avslag från prefekturen måste 

motiveras enligt artikel 12 i samma décret. Detta kan tyckas vara en rigorös reglering och faktum 

är att den mjukats upp mycket under de senaste åren. Bland annat behöver medborgare från 

andra EU-länder inte gå igenom detta ansökningsförfarande utan kan utan detta identitetskort 

bedriva kommersiell verksamhet i Frankrike med hänsyn till den fria etableringsrätt som råder 

inom unionen.119  

Det finns specialregleringar som styr utövandet av vissa verksamheter genom att helt förbjuda det 

eller genom att sätta upp kontrollmekanismer. Motiven bakom ett totalförbud mot vissa 

verksamheter kan vara ett bevarande av statsmonopol, polisiära (ordningsregler) motiv eller på 

grund av hygienbestämmelser. Exempel på förbjudna verksamheter är tillverkning och försäljning 

av absint och andra alkoholiserade drycker och tillverkning av farliga leksaker etc. För 

verksamheter som inte är totalförbjudna men ändå anses riskfyllda finns det vissa uppställda 

villkor som personen, som vill utöva denna verksamhet, måste uppfylla. Det kan handla om en 

viss typ av examen (optiker, farmaceut etc.), krav på teknisk utrustning när det gäller försäljning 

av livsmedel för att skydda hygienen (exempelvis fiskhandlare) samt andra typer av tillstånd och 

registreringar (bland annat slaktare, kreditinstitut, reseföretag). Villkoren finns där för att se till att 

personen ifråga har rätt kompetens och hederlighet för att kunna utöva verksamheten på ett 

korrekt sätt. Det ger också tillfälle för staten att kontrollera vissa verksamheter så att de kan styra 

ekonomin och övervaka konkurrenssituationer, bland annat genom att begränsa antalet utövare 

av en viss verksamhet.120 

Verksamhet som skall bedrivas i ett varuhus med större yta än 300 m² behöver också tillstånd. På 

detta sätt kan statsplanering, miljöskydd samt arbetstillfällen regleras inom ett visst område. 

Storleken på ytan och andra villkor har ändrats flitigt under åren, nu senast under 90-talet. Ytan 

har minskats drastiskt och regleringarna är starkt präglade av offentlighetens vilja att bromsa 

etableringen av stora varuhus för att skydda de gamla traditionella kommersiella verk-

samheterna.121  

3.3.2 Juridisk kommersiell bolagsman 

Eftersom det krävs att bolagsmännen skall vara kommersiella (commerçants när det handlar om 

fysiska personer) för att ett société en participation skall få bedriva kommersiell verksamhet kan 

endast bolag som enligt fransk rätt är kommersiella vara bolagsmän i ett sådant bolag. I artikel L.1 

Code de commerce preciseras vad som är ett kommersiellt bolag. Precis som för ett société en 

participation bestäms om ett bolag är kommersiellt eller ej genom dess syfte, som anges i bolagets 

stadgar. Valet av bolagsform spelar också in. I 2 st samma artikel finns en uppräkning av bolag 

                                                 
118 Frankrike är uppdelat i 100st départements som ungefärligt kan översättas till svenskans län. 
119 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 114ff. 
120 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 118ff. 
121 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 120ff. 



25 

 

som oavsett om syftet är kommersiellt är kommersiella bolag. Det gäller franska handelsbolag, 

kommanditbolag, och små och stora aktiebolag122.  

3.3.3 Fysisk civil bolagsman 

Skall ett société en participation, enligt sina stadgar, bedriva civil verksamhet finns inga krav på 

att bolagsmännen skall ha kommersiell ställning. Därför kan vilken privatperson som helst vara 

bolagsman i ett société en participation med civilt syfte. Ett exempel skulle kunna vara när en 

grupp vänner sätter ihop ett system för att spela på trav och sedan dela på vinsterna. 

Gäller det en fysisk civil bolagsman som vill vara bolagsman i ett société en participation med 

kommersiellt syfte är det mer osäkert. Inga direkta svar finns angående en civil persons rätt att 

vara bolagsman i ett société en participation. Logiskt sett borde han få vara bolagsman eftersom 

inga uttryckliga restriktioner finns angående bolagsmannaskapet. Problemet blir istället att den 

civila bolagsmannen inte har rätt att företa några kommersiella handlingar och därmed inte kan 

företräda bolaget. Han skulle dock kunna vara med och dela på vinsten vilket eventuellt skulle 

innebära problem med clauses léonines.123  

För fysiska personer som utövar en profession liberale124 och som bestämmer sig för att samarbeta i 

ett société en participation gäller vissa specialregler. Bolaget får existera utan begränsning i tiden 

och det måste ha ett namn. Bolaget får inte vara okänt för allmänheten utan måste ha varit 

föremål för publicering.125  

3.3.3.1 Artisans 

Det finns en speciell typ av yrken, som inte är juridiska personer, och som bör nämnas i detta 

sammanhang därför att deras verksamhet inte räknas som kommersiell. Detta trots att artisans 

köper in varor, arbetar med dem för att sedan sälja dem vidare, vilket även många kommersiella 

verksamheter gör. Det är en stor och viktig grupp i det franska samhället, drygt tio procent av 

befolkningen är verksam som just artisans. Mer än 250 yrken räknas till denna yrkesgrupp, som 

delas in i fyra områden; livsmedel (bagare, slaktare etc.), hantverkare (rörmokare, snickare etc.), 

tillverkare (skräddare, urmakare etc.) samt service (bilmekaniker, frisör etc.).126  

Innan den franska revolutionen räknades dessa yrken som kommersiell verksamhet, vilket de 

förmodligen skulle göra i Sverige också om vi hade den uppdelningen som finns i fransk rätt. 

Under det kommande århundradet växte dock kritiken stark mot att dessa små verksamheter 

skulle lyda under den kommersiella lagstiftningen som ansågs, och fortfarande anses, vara för 

komplicerad och tuff. Istället lyder artisans under civil lagstiftning med speciallagar som bara gäller 

för dem. Artisans slipper därmed de höga krav som ställs på redovisning och bokföring samt de 

tuffa konkursförfaranden som gäller för kommersiell verksamhet. Förutom fördelar i 

lagsammanhang njuter även artisans fördelar på det finansiella planet. De anses av staten som 

                                                 
122 Sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité limitée och sociétés par actions. 
123 Se nedan 3.4.2. 
124 Se 3.2, till exempel advokater och läkare. 
125 Lauret, B, Bannel, Ch, Bourgninaud, V, Droit des sociétés, s. 403. 
126 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 74. 
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skapare av arbetstillfällen och får därför förmånliga lån (låg ränta och låga krav på säkerhet) samt 

bidrag om de startar sin verksamhet i rurala delar av landet eller i expansionsområden.127  

Det finns inga hinder för att artisans skulle kunna samarbeta i ett société en participation. Det 

viktiga är dock att komma ihåg att verksamheten och bolaget räknas som civilt och inte 

kommersiellt. 

3.3.4 Juridisk civil bolagsman 

Ett civilt bolag får vara bolagsman i ett société en participation med civilt syfte utan några 

begränsningar. 

Eftersom en juridisk civil bolagsman inte har rätt att företa kommersiella handlingar kan det inte 

heller vara bolagsman i ett kommersiellt société en participation. Problemet blir därmed samma 

som för en fysisk civil bolagsman. 

3.4 Sociétés en participations förvaltning 

3.4.1 Bolagets företrädare 

För société en participation finns inga specifika regler för vem som får representera bolaget128. 

Det råder avtalsfrihet vad gäller företrädare och deras rättigheter och ansvar. Skulle inget ha 

avtalats mellan bolagsmännen i stadgarna eller i annat avtal får man vända sig till lagstiftningen. 

Som tidigare uppmärksammats kan ett société en participation ha ett civilt eller ett kommersiellt 

syfte. Det har betydelse för regleringen för vem som får företräda bolaget.129 Det förutsätts för 

såväl civilt som kommersiellt société en participation att bolagsmännen anger i avtalet vem eller 

vilka som har rätt att sköta förvaltningen av bolaget130. Genom ett majoritetsbeslut kan en (eller 

flera personer), le gérant, utses för att befogenhet att företräda bolaget skall uppkomma utan att 

det behöver anges i bolagsavtalet. Le gérant behöver inte vara bolagsman för att bli aktuell för 

uppdraget, även om detta är ytterst ovanligt.131 Om det är ett civilt société en participation gäller 

lagstiftning för civila bolag.132 Det finns inte särskilt mycket i lagen angående företrädaren för ett 

civilt bolag utan det enda som sägs är att en bolagsman i ett civilt bolag inte behöver något 

särskilt mandat för att företräda bolaget utan han har rätt att göra detta bara genom att vara 

bolagsman, så länge det inte avtalats om något annat.133 

Om ett société en participation har ett kommersiellt syfte blir regleringarna som gäller société en 

nom collectif tillämpliga134. Bolagets stadgar eller annat avtal kan utse en eller flera av 

bolagsmännen som företrädare för bolaget eller också någon utifrån. Om ingen företrädare 

uttryckligen utses har alla bolagsmän rätt att företräda bolaget135. Angående återkallande av 

                                                 
127 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, s. 75, 79. 
128 Med företrädare för bolaget menas förvaltare/företagsledare. 
129 Lauret, B, Bannel, Ch, Bourgninaud, V, Droit des sociétés, s. 343. 
130 Artikel 1846 Code civil. 
131 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 134f. 
132 Lauret, B, Bannel, Ch, Bourgninaud, V, Droit des sociétés, s. 343. 
133 Artikel 1986 Code civil. La Revue Fiduciaire, Les sociétés civiles, s. 52. 
134 Artikel 1871-1 Code civil. 
135 Artikel L.221-3 1 st Code de commerce. 
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mandatet att företräda bolaget gäller avtalsfrihet. Alltså bör bolagets stadgar precisera hur detta 

skall gå till, till exempel om det krävs enhällighet mellan bolagsmännen eller om majoriteten kan 

bestämma. Om företrädaren vill avgå bör även detta förfarande regleras i stadgarna så att 

problem kan undvikas i samband med till exempel uppsägningstid.136 Företrädarens befogenheter 

regleras i bolagets stadgar. Om stadgar saknas eller företrädarens befogenheter inte regleras däri 

har företrädaren rätt att i princip göra allt som ligger i bolagets intresse137. Företrädaren binder 

alltså bolagsmännen i ett société en participation om de givit honom befogenheter till det i 

stadgarna eller genom att företrädaren har stöd för det i lagtext. Skulle företrädaren överträda sina 

befogenheter gäller fortfarande hans rättshandling mot tredje man medan de andra 

bolagsmännen kan hävda att rättshandlingen skall ses ligga utanför samarbetet i bolaget samt 

agera mot företrädaren i de fall de har lidit skada av hans agerande. 138 

Det är företrädaren som representerar bolaget utåt mot tredje man. Eftersom det inte alltid är 

uppenbart att ett société en participation föreligger kan tredje man uppfatta det som att han gör 

affärer med företrädaren och inte med bolaget. Företrädaren agerar alltid i sitt eget namn och 

binder bara sig själv, eftersom avtalspartnern inte känner till de andra bolagsmännen. 

Konsekvensen av detta är att om tvist skulle uppstå kan tredje man bara vända sig mot sin 

avtalspartner, alltså företrädaren för bolaget, vilket skyddar de andra bolagsmännen. Det går dock 

att vända på situationen för det fall då de andra bolagsmännen inte är nöjda med avtalet som 

företrädaren ingått som representant för bolaget. De missnöjda bolagsmännen har då små 

möjligheter att vända sig mot tredje man för att bestrida avtalet eftersom de inte är 

avtalsparter139.140 

3.4.2 Bolagsmännens inbördes förhållanden 

Som i varje bolagsform måste varje bolagsman tillföra något, en insats, till bolaget för att bli en 

bolagsman. Detta trots ett société en participation inte har någon förmögenhet. Det kan handla 

om en summa pengar som insats, en viss egendom som ställs till bolagets förfogande eller att 

bolagsmannen förbinder sig att utföra en viss prestation och på så sätt tillföra bolaget en insats.141  

Notera att när det handlar om egendom som insats i ett société en participation kan det aldrig bli 

tal om att äganderätten övergår till bolaget eftersom det inte är en egen juridisk person och 

således inte kan ha tillgångar som en del av en förmögenhet. Det handlar därför endast om, precis 

som uppgivits ovan, att egendomen ställs till bolagets förfogande. Bolaget har därmed rätt att 

förfoga, ”bestämma”, över egendomen medan äganderätten finns kvar hos bolagsmannen142. 

Bolagsmännen kan även komma överens om att egendomen skall ägas med samäganderätt143. 

Även egendom som används i bolaget, utan att vara apportegendom, anses ägas av bolagsmännen 

                                                 
136 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 737f. 
137 Artikel L.221-4 1 st Code de commerce. 
138 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 738. 
139 I fransk rätt finns dock ett speciellt förfarande – Action oblique – i artikel 1166 Code civil som bolagsmännen kan 

använda sig av för att bestrida avtalet mellan företrädaren och tredje man. Detta förfarande kommer dock inte att 

beskrivas i denna uppsats. 
140 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 738. 
141 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 735. 
142 Artikel 1872 1 st Code civil. 
143 Artikel 1872 3 st Code civil. 
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med samäganderätt så länge som bolaget existerar liksom egendom som redan innan bolaget 

bildades ägdes med samäganderätt. 144 

Vad gäller apportegendom kan bolagsmännen komma överens om att gentemot tredje man skall 

en person, oftast den som företräder bolaget utåt, uppträda som ensam ägare till egendomen även 

om denna rent juridiskt sett innehas med samäganderätt. På så sätt kan bolagsmän som önskar 

verka i det fördolda göra detta samtidigt som deras egendom kan användas i bolagets 

verksamhet.145 

Företrädaren har i och med det ovan beskrivna ett stort inflytande över vad som kan uppfattas 

som bolagets tillgångar. Uppfattar tredje man det som om det är företrädaren som äger till-

gångarna kan de ingå i ett avtal, även om företrädaren i förhållande till de andra bolagsmännen 

inte har rätt att förfoga över tillgångarna på det sättet som görs i avtalet.146  

Varje bolagsman har rätt att ta del av bolagets förehavanden. Han skall bli informerad om 

bolagets affärer och han har rätt att kontrollera bolagets företrädare samt delta i bolagets 

gemensamma beslut. Eftersom ett société en participation har en (eller flera) företrädare, le gérant, 

som representerar bolaget utåt mot tredje man begränsas de övriga bolagsmännens rättigheter till 

den interna styrningen av bolaget, ungefär som för en kommanditdelägare som inte har rätt att 

företräda bolaget utan uttryckligt mandat147. Bolagsmännen kan dock, i enlighet med avtals-

friheten, kommit överens om att alla bolagsmännen har rätt att företräda bolaget och därigenom 

bolagsmännen eftersom ett société en participation saknar juridisk personlighet och därför inte 

kan bli bunden i juridisk mening.148 

Som tidigare nämnts om ett société en participation som bedriver kommersiell verksamhet och 

inte är känt för allmänheten krävs det att bolagsmannen/männen som leder verksamheten har 

kommersiell ställning. Andra bolagsmän som inte har kommersiell utan civil ställning är inte 

ansvariga för bolagets skulder till tredje man. De är istället ansvariga mot bolagsmannen som lett 

verksamheten (le gérant) och det ansvaret kan begränsas i bolagsavtalet. Begränsningen får dock 

inte vara så stor att det räknas som en clause léonine149, vilket översatt till svenska betyder 

snedfördelat avtal (som ger ena parten lejonparten av fördelarna). Detta leder till att en 

minderårig kan vara bolagsman i ett société en participation om hans ansvar begränsas i 

bolagsavtalet. Hans situation kan då jämföras med kommanditdelägaren i ett kommanditbolag. 150 

En sådan begränsning i bolagsavtalet eller i bolagets stadgar gäller dock endast mellan 

bolagsmännen och inte i förhållande till tredje man151. 

                                                 
144 Artikel 1872 2 st Code civil. Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 735. 
145 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 735. 
146 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 738. 
147 Johansson, S, Nials svensk associationsrätt, s. 114. 
148 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 738f. 
149 Artikel 1844 2 st Code civil. 
150 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 734. 
151 Se nedan 3.4.3 Civilt société en participation känt för allmänheten. 
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3.4.3 Bolagsmännens förhållanden till tredje man 

Det finns tre olika sätt för hur ett société en participation kan bli känt för allmänheten. Första 

fallet är då antingen bolagsmännen själva talar om för tredje man att de tillsammans har ett 

société en participation eller så kan en publicering i en tidning ske för att upplysa allmänheten om 

bolaget. Andra sätt som bolaget kan bli känt för allmänheten är att bolaget ges ett namn som 

används på till exempel bolagets lastbilar152 eller genom att ett bankkonto öppnas för bolagets 

räkning153. Det finns dock ett problem med det första fallet som skapats genom ett utslag i 

domstol.154 I enlighet med den domen kan företrädaren för ett société en participation, genom att 

upplysa om att det existerar ett bolag och vilka de andra bolagsmännen är, ta bolagsmännen som 

”gisslan” i enlighet med artikel 1872-1 2 st Code civil. Genom att upplysa tredje man om bolaget 

kan således en illvillig företrädare för bolaget och tillika bolagsman binda resterande bolagsmän 

till en rättshandling som han företar utan deras vetskap. Tidigare lagstiftning omöjliggjorde detta 

men efter 1978 då lagen gjordes om har skyddet för tredje man stärkts så att bolagsmän blir 

bundna av rättshandlingar som andra bolagsmän företar utan deras vetskap.155 La Cour de 

cassation156 har dock fördömt denna nya effekt av artikel 1872-1eftersom de anser att det är 

orimligt att själva grundtanken med ett société en participation där bolagsmannen endast binder 

sig själv i sitt eget namn skall kunna kringgås på detta enkla sätt.157 

Det andra sättet att tillkännage att ett société en participation existerar och därmed binda flera 

bolagsmän, än just den som rättshandlar, är om bolagsmannen som inte rättshandlar ändå 

uppträder på ett sådant sätt att tredje man uppfattar det som att han binder även sig själv genom 

sin inblandning i rättshandlingen158. För bolagsmännen, inblandade i rättshandlingen, är ansvaret 

då solidariskt eller delat.  

Det tredje och sista sättet som det kan bli känt för allmänheten att ett société en participation 

existerar är om det är bevisat att en rättshandling även varit till fördel för en annan person, alltså 

en annan bolagsman i bolaget.159 Detta är ett relativt nytt synsätt eftersom grundtanken med ett 

société en participation är att den rättshandlande bolagsmannen endast binder sig själv och tredje 

man därför inte har rätt att vända sig mot de andra bolagsmännen för att utkräva ansvar, även om 

de tjänat på rättshandlingen från första början.160 

I dess fall är dock termen ”känd för allmänheten” missvisande. Själva existensen av bolaget och 

bolagsmännens eventuella bundenhet mot tredje man gäller bara mot den utomstående som 

upplysts om bolagets existens genom att ha blivit underrättad av företrädaren eller genom andra 

                                                 
152 Com. 27 juill. 1965, Bull. civ. III, n°447, p. 407. 
153 Com. 27 juill. 1965. 
154 CA Lyon 20.12.1985 (D 86 J 299). 
155 Lauret, B, Bannel, Ch, Bourginaud, V, Droit des sociétés, s. 342f. 
156 Kassationsdomstolen. Högsta domstolen i det franska rättsväsendet. 
157 Com. 15 juill. 1987, JCP 1988, II, 20958, Ph. Pétel. 
158 Artikel 1872-1 3 st Code civil. 
159Enligt artikel 1872-1 3 st Code civil. Lauret, B, Bannel, Ch, Bourgninaud, V, Droit des sociétés, s. 342f. 
160 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 740. 
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eller tredje tillvägagångssättet (se ovan). I de fallen är alltså inte tal om en generell kännedom för 

allmänheten.161 

Eftersom ett société en participation allt som oftast inte är känt för allmänheten, och därmed inte 

heller känt för tredje man, blir endast bolagsmannen som rättshandlar med tredje man bunden162 

och vanliga obligationsrättsliga regler gäller för situationen (så länge inte fullmakt funnits). 

Ansvaret för bolagsmännen i denna situation beror då på om bolaget har ett kommersiellt eller ett 

civilt syfte.  

Kommersiellt société en participation känt för allmänheten 

Vid ett kommersiellt syfte är bolagsmännens ansvar, precis som i den franska motsvarigheten till 

handelsbolag, société en nom collectif, solidariskt och obegränsat.163  

Civilt société en participation känt för allmänheten 

I ett société en participation med civilt syfte är ansvaret delat mellan bolagsmännen men 

fortfarande obegränsat.164 Med delat ansvar menas att ansvaret för bolagsmännen i förhållande till 

tredje man delas upp i proportion till deras andel i bolaget i enlighet med artikel 1857 Code civil. 

Tredje man måste vända sig till var och en av bolagsmännen och kräva en så stor del av sin 

fordran som motsvarar bolagsmannens andel i bolaget (stycke 2 samma artikel). Skulle en 

bolagsman ha lämnat bolaget efter själva rättshandlingen, men före det att fordran förfallit, verkar 

det som att artikel 1857 befriar honom från ansvar genom att precisera att det delade ansvaret 

inträder när fordran är förfallen.  

Har bolagsmännen i ett civilt société en participation delat upp ansvaret mellan sig i stadgarna 

eller i bolagsavtalet är detta inte giltigt gentemot tredje man eftersom han omöjligt kan ha haft 

kännedom om detta när han valde att rättshandla med en bolagsman, i och med att ingen 

publicering av stadgarna krävs. 165 

Ett undantag från det ovan sagda gäller för ett société en participation bestående av bolagsmän 

som utövar professions liberales. Där binder varje rättshandling som en bolagsman företar alla 

bolagsmännen. Ansvaret är solidariskt och obegränsat.166  

3.4.3.1 Rättshandlingars giltighet 

Om en person ställd under förvaltarskap, som ju inte kan vara commerçant, företar kommersiella 

handlingar kan dessa handlingar hävas på grund av förvaltarskapet167. Detta skulle kunna inträffa 

om en person under sin tid som bolagsman i ett société en participation blir ställd under 

                                                 
161 Merle, P, Droit commercial – Sociétés commerciales, s. 739. 
162 Artikel 1872-1 1 st Code civil. 
163 Lauret, B, Bannel, Ch, Bourginaud, V, Droit des sociétés, s. 340f. 
164 Lauret, B, Bannel, Ch, Bourginaud, V, Droit des sociétés, s. 341. 
165 La Revue fiduciaire, Les sociétés civiles, s. 68f. 
166 Lauret, B, Bannel, Ch, Bourgninaud, V, Droit des sociétés, s. 403. 
167 Artikel 1305 Code civil. 
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förvaltarskap. Förvaltarskapet, och därmed hävningsrätten, är dock inte giltigt mot tredje man i 

god tro förrän det publicerats i registre de commerce.168 

Rättshandlingar som en person i det läge där förvaltare eller god man ännu inte utsetts eller om 

personen ifråga är internerad någonstans och har utsett en fullmäktig att utföra kommersiella 

handlingar i hans ställe gäller liknande begränsningar som där förvaltare redan utsetts. Hävnings-

rätten beror på flera olika faktorer, bland annat tredje mans onda eller goda tro angående persons 

situation, rättshandlingens nytta för personen (och därmed det enkla bolaget) och beroende på 

hur pass stor inverkan rättshandlingen har på personens ekonomi.169 

En person som har ett yrke som är oförenligt med kommersiell verksamhet men som ändå utför 

sådan verksamhet och således anses som commerçant kan gå i personlig konkurs och vara part i ett 

ackordsförfarande. Giltigheten av en kommersiell handling företagen av en person vars yrke är 

oförenligt med kommersiell verksamhet kan diskuteras och så har gjorts i doktrin. Vissa anser att 

handlingen är olaglig och därför inte behöver utföras eller uppfyllas, inte ens om det är personen 

som handlat rättsstridigt som hävdar att så är fallet. Det finns dock civilrättslig lagstiftning som 

behandlar personens ansvar vilket anses som civilt i detta fall170. Andra anser att den 

kommersiella handlingen är giltig och utlöser endast disciplinära åtgärder för personen som utfört 

den.171  

                                                 
168 Décret 30 mai 1984, artikel 12-1° och 66. Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et des fonds de commerce, 

Concurrence et contrats du commerce,  s. 108. 
169 Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et des fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce,  s. 108. 
170 Req. 30 juill. 1945, D. 1946. 20. 
171 Civ. 1, 15 fév. 1961, Bill civ. I, n°195, p. 85. Pédamon, M, Droit commercial – Commerçants et fonds de commerce, 

Concurrence et contrats du commerce, s. 111. 
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4. Svenska enkla bolag 

4.1 Allmänt om enkla bolag – en introduktion 
Enkla bolag i Sverige regleras i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (BL). 

Avtalsfrihet råder mellan bolagsmännen varför lagreglerna är dispositiva172 och är i huvudsak 

gemensamma med handelsbolagen173. De kommer till användning först om bolagsmännen inte, 

uttryckligen eller underförstått, reglerat frågan genom avtal. I förarbetena till BL174  framhålls att 

även om kapitlet om enkla bolag inte direkt hänvisar till alla regler i 2 kap BL kan dessa komma 

till analog tillämpning, framför allt för enkla bolag som sysslar med näringsverksamhet.175 

Tidigare var det inte tillåtet att bedriva näringsverksamhet i enkla bolag men sedan en reform av 

BL genomfördes är det sedan 1995 tillåtet.176 Idag presumeras ett bolag bedriva närings-

verksamhet. Det krävs att det uttryckligen framgår i bolagsavtalet att bolaget inte skall bedriva 

näringsverksamhet för att det skall förstås som ett icke näringsbedrivande bolag. 

Det enkla bolaget är inte en juridisk person och den positiva definitionen är att ett bolagsavtal 

föreligger samtidigt som den negativa definitionen förutsätts att om det inte är fråga om ett 

handelsbolag.177 Avsaknaden av juridisk personlighet leder till att bolagets existens i princip inte 

påverkar förhållandet till tredje man, varför lagstiftaren inte ansett det nödvändigt med tvingande 

lagregler.178 Det är främst mellan bolagsmännen som bolagets förekomst har betydelse.179 

Regler om offentliggörande av enkla bolag saknas. Däremot kan bolagsmännen i ett enkelt bolag 

som bedriver näringsverksamhet, sedan 1995, registreras i handelsregistret180. Om bolagsmännen 

enligt årsredovisningslagen181 är skyldiga att upprätta årsredovisning är registrering obligatorisk. I 

registret införs uppgifter om var och en av bolagsmännen samt om näringsverksamhetens art och 

det län och den ort som huvudkontoret finns samt kontorets postadress.182 Det enkla bolaget i sig 

registreras dock inte eftersom det saknar rättskapacitet. I de fall det handlar om en utländsk filial 

registreras föreståndaren om sådan skall finnas enligt lagen om utländska filialer.183  

4.1.1 Stor avtalsfrihet 

Precis som för det franska société en participation har bolagsmännen i ett svenskt enkelt bolag 

stora möjligheter att reglera förhållandena mellan sig genom avtal. Tillkomsten och giltigheten av 

avtal om bildande av ett enkelt bolag regleras av allmänna avtalsregler och som vid avtal i 

allmänhet kan sedvänja komma att bestämma rättsförhållandets innebörd.184Om det är mening att 

                                                 
172 4 kap 1§ 2 st BL. 
173 4 kap 2§ 1 st BL 
174 Prop. 1979/80:143 s. 142. 
175 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 41f. 
176 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 15, 39. 
177 Lindskog, S, Lagen om handelsbolag och enkla bolag, s. 116. 
178 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 352. 
179 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 40. 
180 2§ Handelsregisterlagen (1974:157). 
181 Årsredovisningslag (1995:1554). 
182 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 48f. 
183 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 367. 
184 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 352. 
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fler bolagsmän än två skall samarbeta i ett enkelt bolag torde ett bindande avtal inte kommit till 

stånd förrän alla bolagsmän enats, enligt Håkan Nial och Carl Hemström. Avtalet kan antingen vara 

skriftligt eller muntligt och till och med slutas genom konkludent handlande eller tyst 

överenskommelse bolagsmännen emellan. I och med avtalsslutet uppkommer det enkla 

bolaget.185 

Avtal om enkla bolag är dock ofta knapphändiga och sällan skriftliga men BL:s dispositiva 

karaktär gör ändå att dessa avtal tillämpas före lagreglerna. Detta har större betydelse för enkla 

bolag än för handelsbolag som regleras i samma lag. Till exempel anser Högsta domstolen att 

vinsten i tippningsbolag skall delas efter insatsens storlek och inte efter antalet bolagsmän som 

anges i BL186.  

4.1.2 Liknande situationer 

Eftersom det enkla bolaget saknar juridisk personlighet är det inte jämförbart med andra former 

av bolag som är en juridisk person, utan det står närmast till hands att jämföra med andra 

rättsfigurer. 

Samäganderätt 

Den rättsfigur som ligger närmast till hands är samäganderätt. Samäganderätt kan dock föreligga 

utan att något avtal har ingåtts till skillnad från fallet med enkla bolag. De samägande parterna 

kan dock avtala bort samäganderättslagen och istället komma överens om att deras förhållanden 

skall regleras som ett enkelt bolag.187 Däremot kan egendom som ingår i ett enkelt bolag innehas 

med samäganderätt, men samäganderättslagen blir då inte tillämplig på grund av att ett 

bolagsförhållande föreligger.188 

Köpeavtal 

I ett köpeavtal utbyter parterna prestationer för att tillgodose sina egna intressen. Samarbete i ett 

enkelt bolag går utöver detta eftersom parterna där har ett tydligt gemensamt ändamål med 

samarbetet. Bolagsförhållandet medför en plikt för bolagsmännen att verka för detta ändamål och 

att vara lojala mot de övriga bolagsmännen. Det gemensamma verksamhetsföremålet skiljer det 

enkla bolaget från andra avtalstyper. Med detta sagt är dock gränsen mellan enkla bolag och andra 

obligationsrättsliga förhållanden ofta vag.189 

Ideell förening 

Det finns inget krav på registrering av en ideell förening varför de kan vara svåra att skilja från 

enkla bolag. Skillnaderna är dock väsentliga mellan de två samarbetsformerna. En ideell förening 

är en juridisk person och medlemmarna svarar inte för föreningens skulder. Föreningen måste 

också ha en styrelse eller annan form av tydlig ledning. Medlemsantalet i en förening skall också 

kunna växla utan att stadgarna måste ändras. I ett enkelt bolag däremot är rätten att vara 

bolagsman ofta villkorad och kräver alla bolagsmäns samtycke om inte annat avtalats i 

                                                 
185 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 351. 
186 NJA 1939 s. 434. 
18719§ samäganderättslagen. Lindskog, S, Lagen om handelsbolag och enkla bolag, s. 114. 
188 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 127. 
189 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 124f. 
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bolagsavtalet. Föreningen är alltså en öppen association medan ett enkelt bolag är en sluten 

association. Detta skapar dock inte alltid en så tydlig gräns som önskas, varför gränsdragningen 

mellan ett enkelt bolag och en ideell förening bör präglas av en helhetsbedömning där olika 

omständigheter vägs mot varandra.190 

Anställningsavtal 

Genom åren har skyddet för anställda utökats och ibland har formen enkelt bolag använts för att 

försöka komma runt dessa stränga regler. Vid en bedömning av om anställningsavtal eller enkelt 

bolag föreligger läggs därför stor tyngd vid om skyddsreglerna för arbetstagare försökts kringgås. 

Även parternas benämning av avtalet tillmäts betydelse.191  

Partrederi 

Ett partrederi skall registreras för att delat ansvar skall uppkomma192. Innan registrering gäller 

solidariskt ansvar, vilket kan tyckas märkligt eftersom endast avtalsslutande parter är ansvariga i 

ett enkelt bolag. Partrederiavtalet gäller även innan registrering, vilket gör att bolagsmännens 

ansvar kan regleras däri.193 

Gruvbolag 

Ett gruvbolag föreligger när flera har andel i en viss koncession194. Några andra särskilda 

förutsättningar anses inte föreligga förutom att koncession endast kan komma på tal om beslut 

om registrering har tagits.195 

4.2 Bolagsmännen 
Till skillnad från den franska lagstiftaren har den svenska inte ansett det nödvändigt att begränsa 

rätten för en person att vara bolagsman i ett enkelt bolag. Som tidigare sagts kan alltså såväl 

fysiska som juridiska personer och svenska som utländska rättssubjekt sluta avtal om enkelt 

bolag. En liten begränsning finns dock för personer som meddelats näringsförbud196. De har rätt 

att vara bolagsmän i ett enkelt bolag så länge bolagets syfte inte är att bedriva näringsverksamhet. 

Även föräldrabalkens regler197  för omyndiga kan sätta stopp för en underårigs önskan att vara 

bolagsman. En person under 16 år kan överhuvudtaget inte driva rörelse. En person som fyllt 16 

år kan dock ingå avtal om bolag eftersom han har rätt att förfoga över sin arbetsinkomst samt 

medel som erhållits med villkor om fri rådighet. Den underårige borde då kunna engagera sig i ett 

                                                 
190 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 130f. 
191 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 131. 
192 5 kap 1§ 2 st Sjölag (1994:1009). 
193 Lindskog, S, Lagen om handelsbolag och enkla bolag, s. 114f. 
194 12 kap 1§ 1 st Minerallag(1991:45). 
195 Lindskog, S, Lagen om handelsbolag och enkla bolag, s. 115. 
196 Näringsförbud får av domstol meddelas i mellan 3-10 år när en person grovt åsidosatt sina skyldigheter och därvid 

gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Näringsförbud kan också meddelas den som grovt åsidosatt vad 

som ålegat honom i näringsverksamhet och därvid i avsevärd omfattning underlåtit att betala skatter, tullar eller 

avgifter. En person försatt i konkurs kan meddelas näringsförbud om han förfarit grovt otillbörligt mot sina 

borgenärer eller på annat sätt grovt har åsidosatt vad som har ålegat honom i näringsverksamhet. Detta kan utläsas 

av lagen (1986:436) om näringsförbud. 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/PageList____433.aspx 091204 kl. 12:10. 
197 9 kap 1,3 5§§, 11 kap 8§ samt 13 kap 10-13§§ Föräldrabalken (1949:381). 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/PageList____433.aspx
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enkelt bolag som inte medför några vidare förpliktelser, till exempel i verksamhet som går ut på 

spel eller lotteri, tippning och liknande. Motsvarande regler gäller för myndig person men där en 

god man eller förvaltare utsetts för att förvalta personens egendom. När det gäller juridiska 

personers involvering i enkla bolag kan deras syfte och verksamhet sätta stopp för 

bolagsmannaskapet om det enkla bolagets syfte är av helt annat slag än den juridiska personens.198 

Den tvingade regeln199 att en bolagsmans konkurs leder till bolagets likvidation och uteslutningen 

av bolagsmannen gäller även för enkla bolag. En konkursgäldenär får överhuvudtaget inte åta sig 

förbindelser vilket betyder att han inte får vara bolagsman i ett enkelt bolag förrän konkursen är 

över, precis som i Frankrike. En fysisk person är även förbjuden att bedriva näringsverksamhet 

som medför bokföringsskyldighet200, vilket dock inte innefattar jordbruksverksamhet och således 

inte näringsverksamhetsdrivande enkla bolag inom denna sektor. En person som har 

näringsförbud får inte heller bedriva näringsverksamhet, dock kan dispens lämnas i vissa fall.201 

I vissa fall krävs tillstånd eller uppfyllande av vissa villkor för att en bolagsman skall ha rätt att 

förvärva viss egendom eller utöva viss verksamhet. Det gäller till exempel försäljning av 

skjutvapen och kärnteknisk verksamhet. Särskilda begränsningar i lag finns i jordförvärvslagen 

(1979:230) och lag (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. Dessa lagar gäller visserligen 

bolagsmän i handelsbolag men är även tillämpliga på bolagsmän i enkla bolag. För att kringgå 

dessa hinder kan ett bulvanförhållande användas genom att en bolagsman förvärvar eller behåller 

egendom för en annan persons räkning när denna person saknar rättigheten att göra det själv. 

Bestämmelserna i lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden kan då bli tillämplig.202 

För en person som vill bli bolagsman finns två tillvägagångssätt. Detta gäller både i Sverige och i 

Frankrike och innebär att personen ifråga antingen tillför bolaget en insats, i pengar eller annat, 

och på så sätt förvärvar bolagsmannaskapet, eller så kan han genom att förvärva en annan 

bolagsmans medlemskap, enligt gällande regler, bli bolagsman.203 I ett enkelt bolag är bolags-

männen mycket nära varandra och de förutsätts vara beroende av varandras agerande för 

bolagsändamålet. En förändring i bolagsmannakretsen har därför mycket stor betydelse. För att 

en ny bolagsman skall få rätt att inträda krävs att samtliga bolagsmän samtycker till detta eller att 

frågan är reglerad i bolagsavtalet204. Även ett utträde ur bolaget har stor betydelse varför 

huvudregeln är att den rätten måste grundas på bolagsavtalet eller de övriga bolagsmännens 

samtycke. Om samverkan i det enkla bolaget inte är sluten på en bestämd tid kan dock inte en 

bolagsman tvingas fortsätta vara det. Han har då rätt att, med iakttagande av uppsägningstid, 

upplösa bolaget205. En bolagsman som säljer sin andel i ett enkelt bolag utan tillstånd från övriga 

                                                 
198 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 41 och 21. 
199 2 kap 29,30§§ BL. 
200 6 kap 1§ konkurslagen. 
201 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 350. 
202 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 176, 350. 
203 Johansson, S, Nials svensk associationsrätt, s. 81. 
204 2 kap 2§ och 4 kap 2§ BL. 
205 4 kap 7§ 2st och 2 kap 24§ BL. 
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bolagsmän gör sig skyldig till avtalsbrott och blir därmed skyldig att utge skadestånd för den 

ekonomiska förlust som följer.206 

4.3 Enkla bolagets förvaltning 
Förvaltningen av enkla bolag sköts i huvudregel av bolagsmännen eftersom det ofta inte finns 

något särskilt beslutande och verkställande organ. Denna samförvaltning får inte utövas på ett 

sådant sätt att en enskild bolagsmans intressen kränks. Avtalsrättens ogiltighetsregler kan bli 

tillämpliga i de fall en bolagsman genom bedrägliga uppgifter eller på annat sätt förmår annan 

bolagsman att gå med på åtgärder som kan leda till skada för honom.207 Inte heller att förglömma 

är den så kallade lilla generalklausulen om tro och heder 208 som säger att en rättshandling inte får 

göras gällande om det finns omständigheter vid rättshandlingens tillkomst som är sådana att det 

med kännedom om dem skulle strida mot tro och heder att göra dem gällande. 

4.3.1 Bolagets företrädare 

Några särskilda beslutande eller verkställande organ finns inte omnämnda i lagen. Istället gäller att 

alla bolagsmäns samtycke krävs för att en förvaltningsåtgärd skall få företas, enligt 4 kap 3§ BL. 

Undantag görs för beslut som måste tas utan möjlighet till fördröjning. Detta gör ett enkelt 

bolags förvaltning mycket tungrodd om inte annan form av beslutsgång avtalas mellan 

bolagsmännen. I praktiken förekommer olika former avtalslösningar. Vissa enkla bolag har en 

styrelse och en VD som sköter förvaltningen, särskilt de enkla bolag som bedriver 

näringsverksamhet, medan formen av förvaltningen i andra enklare former av enkla bolag kanske 

vuxit fram genom konkludent handlande av bolagsmännen. Värt att kommentera är 2 st i samma 

paragraf som anger att även om avtal föreligger vad gäller bolagets förvaltning där en 

förvaltningsåtgärd får vidtas utan samtycke av samtliga bolagsmän, får åtgärden ändå inte vidtas 

om den förbjuds av en bolagsman som inte är utesluten från förvaltningen. En bolagsman skulle 

därmed ha en form av veto som kan användas mot förvaltningsåtgärder trots avtal om annat. 

Samtliga författare i doktrinen är dock överens och anser att detta stycke har marginell betydelse 

eftersom lagstiftningen är dispositiv och ett avtal om individuell förvaltning normalt skall 

uppfattas som att vetorätten borttagits.209 

Vad gäller verksamhetsfrämmande åtgärder får de i handelsbolag inte företas utan alla bolags-

männens samtycke. Reglerna som behandlar enkla bolag innehåller dock ingen liknande 

föreskrift210. En tolkning av ett avtal som ger en bolagsman rätt att förvalta bolaget måste dock, 

in dubio, tolkas såsom att företrädaren endast får företa förvaltningsåtgärder som faller innanför 

bolagets ändamål och verksamhetsföremål enligt bolagsavtalet och som inte strider mot 

likhetsprincipen eller generalklausulen211. Det finns inte heller någon motsvarighet i regleringen av 

                                                 
206 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 52. 
207 Johansson, S, Nials svensk associationsrätt, s. 144. 
208 33§ avtalslagen. 
209 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 42f. Johansson, S, Nials svensk associationsrätt, s. 113. 
210 Jämför 2 kap 3§ 2 st och 4 kap 3§ BL. 
211 Likhetsprincipen – gäller för alla slags associationer och innebär att alla associationens medlemmar, om inget annat 

följer av lag eller avtal (bolagsavtal, stadgar etc.), har lika rättigheter och skyldigheter och skall behandlas lika av 

associationens beslutande och verkställande organ.  

Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s.113. 
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enkla bolag till den om handelsbolag där en förvaltningsåtgärd av allmännyttigt eller därmed 

jämförbart ändamål får företas om den är av ringa betydelse212. I enkla bolag fordras därför alla 

bolagsmännens samtycke för en liknande förvaltningsåtgärd.213 

Om en företrädare för bolaget utsetts genom avtal kan han endast skiljas från sitt uppdrag eller 

avsäga sig det om en viktig grund föreligger214. Dessa paragrafer är dock dispositiva och kan alltså 

kringgås genom att annat avtalas. 

Ersättning för ett handelsbolags företrädare skall utgå enligt 2 kap 6§ BL, men denna paragraf är 

inte uppräknad i 4 kap 2§ BL vilket betyder att ett enkelt bolags företrädare inte har rätt till 

ersättning om det inte uttryckligen avtalats eller tyst överenskommits om något annat.215  

Alla bolagsmännen har rätt till insyn i förvaltningen av bolaget.216 De medges rätt att ta del av 

eventuella räkenskaper som kan finnas och i övrigt få kännedom om bolagets angelägenheter, 

förutsatt att detta inte skapar några särskilda olägenheter.217 Denna kontrollrätt är dock dispositiv 

och kan avtalas bort av bolagsmännen. Skälet till att kontrollrätten är dispositiv är att enligt 

huvudregeln deltar alla bolagsmännen i det enkla bolagets förvaltning och har därmed full insyn i 

verksamheten. Dock är insyn i enkla bolag ofta obehövlig, särskilt i tillfällighetsbolag och bolag 

utan tillgångar. Är en bolagsman utesluten från kontrollrätten kan han ändå med hjälp av 36§ 

avtalslagen försöka jämka avtalet som anger detta, så att han i alla fall kan ta del av hur bolagets 

angelägenheter sköts, i de fall avtalet kan anses som oskäligt.218 

4.3.2 Bolagsmännens inbördes förhållanden 

Utgångspunkten är att bolagsmännen själva har rätt att bestämma över sina inbördes 

förhållanden219. Avtalsfriheten är obegränsad inom ramen för avtalslagens ogiltighetsregler och 

andra tvingande författningsregler. Bolagsmännen kan till exempel inte stipulera i ett avtal att 

deras rättsförhållande skall ha annan juridisk status än ett enkelt bolag. Som tidigare nämnts 

tillämpar domstolen reglerna för enkla bolag, under förutsättning att allmänna bolagskriterier är 

uppfyllda, även om parterna inte betecknar samarbetet på det sättet.220 Även konkludent 

handlande från bolagsmännens sida kan läggas till grund för att ett avtal har träffats. I NJA 1939 

s. 434 räckte det med att några personer samverkade med ett syfte som karakteriserar ett bolag 

för att ett enkelt bolag ansågs föreligga.221 Detta innebär att i Sverige rymmer bolagsformen enkla 

                                                                                                                                                         
Generalklausulen – finns egentligen inom aktiebolagslagstiftningen, 7 kap 47§ och 8 kap 41§ aktiebolagslag (2005:551), 

där det anges att ingen aktieägare får beredas otillbörlig fördel framför andra aktieägare. Denna generalklausul finns 

inte med i BL och inte heller i förarbetena men denna princip torde ändå gälla för enkla bolag som en allmän 

associationsrättslig norm. 

Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 110. 
212 2 kap 3§ 2 st BL. 
213 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 354. 
214 4 kap 2§ och 2 kap 4§ BL. 
215 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 43. 
216 4 kap 2§ och 2 kap 5§ BL. 
217 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 43. 
218 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 355. 
219 4 kap 1§ 1 st BL. 
220 NJA 1923 s. 586, Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 132. 
221 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 41. 
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bolag även de fall där bolagsmännen inte medvetet skapat ett bolag till skillnad från i Frankrike 

där ett société en participation endast föreligger om bolagsmännen velat att så skall vara 222.  

Förpliktelser och rättigheter 

I bolagsavtalet bestäms bolagets syfte och bolagsmännen förbinder sig att agera i enlighet med 

detta. Skulle en bolagsman åsidosätta sina avtalsenliga förpliktelser kan skadeståndsskyldighet bli 

aktuellt gentemot de andra bolagsmännen. Förutsättningarna för skadestånd kan vara reglerade i 

bolagsavtalet eller så gäller de få dispositioner som finns i BL. Skadeståndstalan måste väckas 

inom tre år från den skadegrundande åtgärden223. De traditionella skadeståndsproblemen om 

culpa, kausalitet samt ekonomisk skada skall även beaktas i dessa fall224. Naturligtvis är det endast 

bolagsmännen som kan driva en skadeståndstalan eftersom bolaget inte är något eget rättssubjekt, 

vilket även preciseras i lagtexten, även om det är bolaget som lidit skadan. Bolagsmannen får då 

ta sikte på sin andel i skadan som den felande bolagsmannen åsamkat bolaget eller egendom som 

använts i bolagets verksamhet.225 Nial och Hemström ifrågasätter dock detta därför att om en 

bolagsman i ett enkelt bolag endast kan föra talan för sin egen del betyder det, som precis 

nämnts, att den bolagsman som lidit skada dels måste utföra den inte helt lätta beräkningen av 

hur stor del av skadan som faller på hans andel i bolaget, dels att han inte kan kräva ersättning för 

den del av förlusten som faller på den skadegörandes andel i bolaget och till sist betyder det att 

skadeståndet som den skadelidande skulle få ut är en del av bolagsförmögenheten (eftersom 

bolagsmännen är obegränsat ansvariga). Nial och Hemström anser detta vara så irrationellt att en 

analogisk tillämpning av 2 kap 15§ BL borde kunna ske och den skadelidande bolagsmannen 

därmed borde kunna föra en actio pro socio i eget namn men för samtliga bolagsmäns räkning i 

enlighet med de allmänna uttalandena i propositionen om att vissa bestämmelser i 2 kap BL skall 

kunna tillämpas analogt på enkla bolag. Det är dock osäkert om praxis skulle acceptera en sådan 

talan. Frågan hänger ihop med att regleringen av de enkla bolagen är så pass outvecklad.226 

I ett enkelt bolag regleras bolagsmännens rätt till andel av vinsten i bolagsavtalet. Det står 

bolagsmännen fritt att reglera detta men hänsyn måste alltid tas till avtalslagens 

skälighetsparagraf227. Ett avtalsvillkor som ger en bolagsman alldeles för stor andel av vinsten, 

alternativt förlusten, kan jämkas enligt nämnda lagrum och är en motsvarighet till den franska 

begränsningen av clauses léonines228. En bolagsman har dock alltid rätt att få ut ersättning för 

nödvändig eller nyttig kostnad för bolaget, samt ränta. Liknande regler finns inte för andra 

bolagsformer än enkla bolag och handelsbolag därför att dessa bolag enligt lagens synsätt är en 

arbetsgemenskap där det normala är att bolagsmännen utför arbetsinsatser i förvaltningen. I 

andra bolag är en bolagsmans eventuella arbetsinsats i bolaget ett resultat av ett annat avtal än 

bolagsavtalet, till exempel anställningsavtal.229 Bolagsmännen i ett enkelt bolag har dock inte rätt 

                                                 
222 Jämför 3.1.2 Société créée de fait. 
223 4 kap 4§ BL. Klanderpreskriptionen i 18 kap 9§ HB gäller inte för bolagsmän i enkla bolag. Regeln är för allmän 

angående sysslomannaförhållanden för att rymmas under 4 kap 4§ BL. Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 138. 
224 2 kap 14§ BL. 
225 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 44f. 
226 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 362. 
227 36§ avtalslagen. 
228 Se 3.4.2.  
229 Johansson, S, Nials svensk associationsrätt, s. 83. 
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till ränta på insats och förvaltningsarvode om inte särskilt avtalats till skillnad från bolagsman i 

handelsbolag. Detta på grund av att 4 kap BL om enkla bolag inte hänvisar till paragrafen som 

behandlar handelsbolagets resultat efter ränta på insatser och förvaltningsarvode betalats ut230. 

Viktigt att påpeka är dock att resultatparagrafen tillkom på den tiden då enkla bolag endast kunde 

bedriva näringsverksamhet om det var fråga om jordbruksrörelse. I dagens läge bör därför en 

analog tillämpning kunna komma på fråga.231 

Lojalitetsplikt 

Precis som vid alla avtal har bolagsmännen lojalitetsplikt. I avtal där parter har motstridiga 

intressen, till exempel vid köpeavtal, är lojalitetsplikten svag. I avtal om enkla bolag har däremot 

parterna gemensamma intressen och lojalitetsplikten blir därmed mycket stark. Vid alla 

samarbetsavtal har parterna lojalitetsplikt även om det inte uttryckligen anges i avtalet, vilket 

framkommer av allmänna avtalsrättsliga principer. Bolagsmännen skall inte bara underlåta att 

skada bolaget eller sina medbolagsmän, utan det finns även en plikt att aktivt visa lojalitet, till 

exempel genom att lämna den andra parten all väsentlig information som rör avtalet.232 

Försummelse av lojalitetsplikten kan vara tillräklig grund för att bolagsavtalet skall kunna sägas 

upp233. Om bolagsman varit oaktsam i sin försummelse kan skadeståndsansvar bli aktuellt234. 

Äganderättsförhållanden till egendom 

Egendom, materiell som immateriell, som används i bolaget kan inte tillhöra det enkla bolaget 

eftersom det inte är ett eget rättssubjekt. Tillgångarna tillhör istället bolagsmännen, antingen 

individuellt eller med samäganderätt. En bolagsman kan till exempel upplåta nyttjanderätt av en 

immateriell tillgång, ett patent, till det enkla bolaget så att alla bolagsmän kan använda sig av det 

samtidigt som äganderätten aldrig övergår. Ett rörelsedrivande enkelt bolag, till exempel ett 

jordbruksbolag, brukar ha tillgångar i en sammansatt förmögenhetsmassa som förändras i och 

med att verksamheten bedrivs. Det kan handla om hö, lager av spannmål, pengar eller fordringar. 

Bolagsmännen har där en andelsrätt som innebär att vid bolagets upplösning har varje bolagsman 

rätt att få ut en andel av den totala förmögenhetsmassan. Storleken på denna andel förändras 

också med tiden beroende på att bolagsmännen i olika omfattning fullgjort sin insatsskyldighet 

eller gjort kapitaluttag. Det kan också bero på att bolagsmännen äger olika andel i vinst eller 

förlust som uppstår enligt bolagsavtalet. På grund av att storleken på andelen konstant kan 

förändras anses inte fast egendom kunna utgöra en del av den sammansatta förmögenhetsmassan 

utan fast egendom ägs alltid individuellt eller genom samägande. När det handlar om just 

individuellt ägande eller samäganderätt har varje bolagsman istället ett anspråk att få ut vissa 

bestämda förmögenhetsobjekt.235 

I enlighet med det ovan sagda finns alltså tre alternativ för äganderätt i svenska enkla bolag; 

individuell äganderätt, samäganderätt samt sammansatt förmögenhetsmassa. När egendom 

                                                 
230 2 kap 7§ BL. 
231 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 135. 
232 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 136. 
233 4 kap 7§ och 2 kap 25§ BL. 
234 4 kap 2§ och 2 kap 14§ BL. Lindskog, S, Lagen om handelsbolag och enkla bolag, s. 84f. 
235 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 376f. 



40 

 

förvärvats från tredje man gäller som bekant 4 kap 5§ BL, där det anges att endast avtalande 

bolagsmän blir bundna av avtalet. Det borde logiskt då leda till att vad gäller äganderätten så 

tillfaller den endast avtalande parter. Så är dock inte fallet för viktigt är att komma ihåg att 4 kap 

5§ BL endast reglerar förhållandet till tredje man, medkontrahenten, och inte det inbördes 

förhållandet mellan bolagsmännen. När det handlar om lös egendom kan de i avtalet inte 

deltagande bolagsmännen bli omedelbart (ingen överlåtelsehandlig behövs från avtalande 

bolagsman) berättigade enligt reglerna om avtal till förmån för tredje man. Vidare kan 

bolagsmännen få omedelbar äganderätt när avtalsslutande bolagsman agerat i ett 

kommissionsförhållande. Enligt doktrinen kan även äganderätt för övriga bolagsmän uppstå 

omedelbart i och med avtalet om den rättshandlande bolagsmannen åsyftade detta. I det sista 

fallet krävs dock förmodligen att avtalslutande bolagsmans syfte på något sätt manifesterats för 

de övriga bolagsmännen som även de förvärvar äganderätten såtillvida inte avtalsslutande 

bolagsman varit skyldig att sluta avtalet för deras räkning. Beträffande fast egendom torde 

bolagsmännen få rätt till lika andelar i egendomen. Här är dock frågan om det kan bli tal om 

omedelbar äganderätt i samband med avtalet. Gäller det till exempel en fastighet har det i 

doktrinen dragits paralleller till principen om att när makar eller sambor förvärvat en fastighet, 

men bara i den enes namn fast att det av omständigheterna framgår att förvärvet gjordes för 

deras gemensamma räkning, uppkommer så kallad dold äganderätt. De dolda ägarna har till dess 

att en formell överlåtelse gjorts eller domstols dom inget sakrättsligt skydd (det handlar 

uteslutande om ett obligationsrättsligt anspråk). Avtalsslutande part kan därmed disponera 

fastigheten genom överlåtelse eller pant till annan person utan att ta hänsyn till de övriga dolda 

ägarna. 236 Principen om dold äganderätt gäller även ifråga om enkla bolag där bolagsman 

förvärvat egendom för samtliga bolagsmäns räkning. Högsta domstolen uttalade i domen NJA 

2002 s. 142 att dold äganderätt endast är möjligt i relationer av mer familjär natur eller som är 

motiverade av vardagslivets realiteter, då även till exempel mellan syskon eller i enkla bolag. 

Däremot slog Högsta domstolen fast att dold äganderätt inte kan uppkomma i enkla bolag med 

juridiska personer som bolagsmän. Enligt Högsta domstolen skall i affärslivet ställas krav på att 

viktiga avtal ingås uttryckligen och en dold äganderätt ”som grundar sig på underförstådda 

önskemål och presumerade överenskommelser har knappast sin plats i sådana sammanhang”.237  

Egendom som trätt istället för en bolagstillgång följer den tidigare tillgångens ägandeform såvida 

inget annat sagts i avtal. Detsamma gäller för avkastning som uppkommer i enkla bolag.238 

Bolagsmans rätt att förfoga över sin individuellt ägda egendom är underkastad de bestämmelser 

som gäller i allmänhet vid äganderättsförhållanden. Om lös egendom upplåtits med nyttjanderätt 

och därmed ingår i bolagsverksamheten anses nyttjanderätten upphöra om egendomen överlåts 

till tredje man, såvida inte förbehåll gjorts angående nyttjanderätten, oavsett tredje mans 

kännedom om nyttjanderätten eller ej. Motsvarande bör gälla även beträffande den individuella 

nyttjanderätt eller samäganderätt som tillkommer bolagsmän i ett enkelt bolag. En överlåtelse kan 

dock medföra skadeståndsskyldighet gentemot de övriga bolagsmännen, eventuellt även rätt att 

påkalla upplösning av bolaget, vilket även gäller för nyttjanderättshavare. Även andelar vid 

                                                 
236 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 384ff. 
237 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 143. 
238 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 386. 
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samäganderätt kan överlåtas på samma sätt. Även vid fast egendom har ägaren full rätt att 

överlåta sin egendom, även om han därigenom bryter mot bolagsavtalet och därmed blir 

skadeståndsskyldig. Övriga bolagsmän kan alltså inte stoppa en överlåtelse eftersom de inte 

innehar äganderätten. Vad gäller fast egendom som innehas med samäganderätt gäller samma 

regler som för samägd lös egendom. Nyttjanderätt till fast egendom är dock skyddad mot nya 

ägare i de fall nyttjanderätten är inskriven i fastighetsregistret eller att den nye ägaren vid 

överlåtelsen kände till eller bort känna till upplåtelsen.239 

En bolagsman kan givetvis inte disponera egendom som tillhör annan bolagsman med individuell 

äganderätt såvida inte annat framgår av bolagsavtalet eller av fullmakt. Om så ändå skett kan 

reglerna om godtrosförvärv bli tillämpliga för tredje man. Exstinktivt godtrosförvärv gör tredje 

man, och utsläcker därmed den rättmätige ägarens tidigare äganderätt, så länge som den 

rättmätige ägaren inte blivit av med sin egendom genom stöld eller rån.240 

Vad gäller den sista äganderättsformen, sammansatt förmögenhetsmassa, har bolagsman rätt att 

disponera över den om behörighet givits i bolagsavtalet eller genom fullmakt, exempelvis 

ställningsfullmakt, eller om övriga bolagsmän i efterhand samtyckt till bolagsmannens överlåtelse 

av den sammansatta förmögenhetsmassan. Frågan om en bolagsman har rätt att överlåta endast 

sin andel av den sammansatta förmögenhetsmassan regleras ej i lagen och berörs inte heller i 

förarbetena. I doktrinen ges inte heller något klart och enhetligt svar. Det har hävdats att det 

enkla bolaget saknar rättslig betydelse för tredje man, särskilt förr i tiden, med den följden att 

egendom som ingår i en sammansatt förmögenhetsmassa inte spelar någon roll. Detta 

överensstämmer dock inte med nutida rättsmetod. Det går inte att från ett rättsförhållandes 

beteckning som sakrättsligt eller obligationsrättsligt sluta sig till att rättsförhållandet gäller eller 

inte i förhållande till tredje man enligt Nial och Hemström. Avgörande måste vara vad som är 

lämpligt och ändamålsenligt. Samäganderättslagen kan inte heller bli tillämplig enligt dess 19§ 

eftersom lagen inte gäller för egendom som ingår i bolagsförhållanden. Särskilt problematiskt kan 

det bli om en bolagsman önskar överlåta sin andel i en mycket stor och värdefull tillgång som 

ingår i den sammansatta förmögenhetsmassan vars totala värde överstiger bolagsmannens andel. 

Han kan då inte överlåta hela tillgången utan att överstiga sin andel och därför saknas intresse för 

att acceptera sådana överlåtelser. En sådan överlåtelse, utan övriga bolagsmäns tillåtelse, skulle 

dessutom kunna innebära illojalitet, ett kontraktsbrott, som skulle kunna leda till stor skada och 

till och med göra det omöjligt för övriga bolagsmän att fortsätta bedriva verksamheten. 

Bolagsmännens intressen skulle därför förmodligen väga tyngst och en sådan överlåtelse skulle 

inte accepteras. Motsatsen kan dock utläsas av högsta domstolens domar; SvJT 1964 rf. s. 34 och 

NJA 1974 s. 176, där utmätning uppges kunna ske i en bolagsmans andel i en sammansatt 

förmögenhetsmassa. Prejudikatvärdet kan dock diskuteras eftersom domarna gällde utmätning 

och inte en bolagsmans överlåtelse.241 

                                                 
239 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 388ff. 
240 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 390. 
241 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 390ff. 
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4.3.3 Bolagsmännens förhållanden till tredje man 

Ett enkelt bolag är inget eget rättssubjekt eftersom det inte är en egen juridisk person. I allmänhet 

blir därmed den bolagsman som rättshandlat med tredje man ansvarig för de förbindelser som 

uppstår242. Det är en annan sak att bolagsmannen sedan kan ha rätt att kräva ersättning av de 

andra bolagsmännen. Har den rättshandlande bolagsmannen fullmakt kan han enligt vanliga 

fullmaktsregler binda de övriga bolagsmännen, men inte i något annat fall. Något fall liknande 

”gisslansituationen”243 i Frankrike kan det alltså inte bli tal om i Sverige. I äldre bolagskommitténs 

motiv244 sägs att även om en bolagsman är befogad av sina medbolagsmän att förvalta bolagets 

angelägenheter kan han inte i förhållande till tredje man förplikta en annan bolagsman utan att ha 

givits en fullmakt från denne. Detta kan tyckas konstigt att en bolagsman kan vara befogad att för 

alla bolagsmännens räkning ingå avtal med tredje man, men inte vara behörig att genom detta 

avtal förpliktiga bolagsmännen gentemot tredje man. Skillnaden mellan det svenska sättet att se 

på saken och det franska är dock inte så stor. Att bolagets företrädare i Frankrike kan binda 

övriga bolagsmän är endast en presumtion till dess att bolagsmännen inbördes avtalat 

annorlunda. Vad gäller fullmaktens form, verkan och återkallelse gäller de allmänna reglerna i 

2 kap avtalslagen.245  

Fullmakt 

Huvudregeln i 4 kap 5§ BL där endast den bolagsman som avtalat med tredje man blir bunden, 

skiljer sig från den bundenhet som uppkommer genom fullmakt. Vid vanlig fullmakt står 

fullmäktigen utanför avtalsförhållandet medan den rättshandlande bolagsmannen i ett enkelt 

bolag även han blir bunden av avtalet.246 

Trots huvudregeln om att bolagsman endast binder sig själv föreligger oftast en behörighet för en 

bolagsman att företräda de andra (jämför le gérant). I allmänhet bör bolagsmän anse att den person 

som har hand om förvaltningen av bolaget också har rätt att ingå bindande avtal inom bolagets 

verksamhetsområde med bindande verkan för alla bolagsmän. Skall ett viktigt avtal ingås 

inhämtar oftast avtalsslutande bolagsman samtycke från övriga bolagsmän. Det hör dock 

förmodligen till undantagen att en bolagsman kan uppvisa dokumentation angående sin rätt att 

binda de övriga bolagsmännen. Det kan i dessa fall istället handla om toleransfullmakt där 

bolagsmännen under längre tid tillåtit en av dem att representera det enkla bolaget utåt. Även 

ställningsfullmakt kan komma på fråga om bolagsmannen har en sådan ställning i verksamheten 

som beskrivs i 10§ 2 st avtalslagen247. Vanligast är dock förmodligen muntlig fullmakt eller 

                                                 
242 4 kap 5§ BL. 
243 Se 3.4.3. 
244 Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag, om aktiebolag samt om föreningar för ekonomisk verksamhet, 

s. 82. 
245 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 367f. 
246 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 139. 
247 Om någon såsom anställd i annans tjänst eller eljest i följd av avtal med annan intar en ställning, varmed enligt lag eller sedvänja 

följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, anses han ha fullmakt att företa rättshandlingar, som faller inom gränserna för denna 

behörighet. En bolagsman som utsetts till ett enkelt bolags företrädare anses ha, ifråga om ställningsfullmakt, 

behörighet att sluta avtal med bindande verkan för de andra bolagsmännen enligt vad som brukligt är i branschen 

som det enkla bolaget verkar i. Om företrädaren sluter avtal inom ramen för sin behörighet och samtidigt uppger att 

han verkar för ett enkelt bolag, eller att det framgår av avtalet eller omständigheterna, binder han även de övriga 
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uppdragsfullmakt enligt 18§ avtalslagen248.249 Viktigt är dock att påpeka att det enkla bolaget i sig 

inte grundar ställningsfullmakt eller annan fullmakt för en bolagsman. Uppdraget att företräda 

någon måste ges uttryckligen eller konkludent enligt fullmaktsreglerna. Bolagsavtalet i sig grundar 

alltså inte en fullmakt som binder samtliga bolagsmän till skillnad från det franska société en 

participation där le gérant kan utses i bolagsavtalet och därmed ha rätt att företräda bolaget och 

binda bolagsmännen.250 Någon motsvarighet till en sorts allmän bundenhet för alla bolagsmän, 

när en av dem rättshandlar, i ett enkelt bolag inom en viss yrkeskategori finns inte i Sverige till 

skillnad från i Frankrike där en bolagsman i ett société en participation där bolagsmännen utövar 

professions liberales binder alla sina medbolagsmän när han rättshandlar.251 

Som tidigare nämnts finns krav på registrering av bolagsmännen i ett enkelt bolag som bedriver 

näringsverksamhet. Det handlar dock inte om att konstatera vem som har rätt att företräda 

bolaget eller belasta det med förpliktelser. En prokura kan aldrig registreras på ett enkelt bolag. 252 

BL:s huvudregel är otvetydig där endast avtalsslutande bolagsmän blir bundna.253 

För bundenhet av de andra bolagsmännen i avtalssituationen krävs att den befullmäktigade 

bolagsmannen handlat inom fullmaktens gränser och i fullmaktgivarens namn enligt 10§ 1 st 

avtalslagen. Fullmaktsgivaren blir bunden av fullmäktigens avtal så länge denna person hållit sig 

inom sin behörighet. Om fullmäktigen gått utanför sin befogenhet blir fullmaktsgivaren endast 

bunden om tredje man var i god tro.254 Det måste således framgå för tredje man att avtalet även 

inkluderar andra personer än bolagsmannen som sluter avtalet. Även om detta inte uppfyllts kan 

dock de andra bolagsmännen i efterhand godkänna rättshandlingen som en bolagsman företagit 

och på så sätt binda även sig själva genom så kallad ratihabering. Slutligen kan tänkas att 

bundenhet uppkommer även om fullmakt varken avsetts eller markerats. De gånger som en 

bolagsmans rätthandlande uppenbarligen kommit alla bolagsmän till nytta kan de övriga 

bolagsmännen anses bundna. Direkt motsvarighet till denna bundenhet finns i franska société en 

participation. En bolagsman skall inte heller undgå bundenhet då den bolagsman som agerat utåt 

kan anses ha uppträtt som bulvan för den andra bolagsmannens intressen. I dessa fall skall tredje 

man kunna rikta krav mot huvudmannen och inte bara mot den rättshandlande bolagsmannen.255 

Viktigt att ta upp är hur en fullmakt återkallas i dessa sammanhang. Om flera bolagsmän lämnat 

fullmakt till en annan person att företräda bolaget har var och en av dem rätt att återkalla 

fullmakten. I allmänhet torde det betyda att hela fullmakten är återkallad. Det kan dock 

                                                                                                                                                         
bolagsmännen på grund av sin ställning. Både han själv och övriga bolagsmän blir därmed ansvariga i enlighet med 

4 kap 5§ 2 st BL, såsom de alla skulle ha deltagit i avtalet. 
248 I paragrafen regleras fullmakt som grundar sig på fullmaktsgivaren meddelanden till fullmäktigen. Fullmakten ger 

fullmäktigen rätt att binda fullmaktsgivaren i dennes namn, under förutsättning att fullmäktigen håller sig inom sin 

befogenhet. Om fullmaktsgivaren meddelat inskränkningar eller återkallat fullmakten kan inte fullmäktigen binda 

fullmaktsgivaren ens om tredje man är i god tro. 
249 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 49f. 
250 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 139. 
251 Se sista stycket 3.4.3. 
252 Prop. 1992/93:137 s. 16, 1§ 1 st Prokuralagen. 
253 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 49. 
254 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 368f. 
255 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 450f. 
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ifrågasättas om fullmakten kan återkallas på detta sätt när rätten att företräda bolaget finns med i 

bolagsavtalet. I fråga om handelsbolag krävs det att företrädaren visat trolöshet i bolagets 

angelägenheter och att domstol på talan av annan bolagsman skiljer honom från rätten att 

företräda bolaget256. Vad gäller företrädare i enkla bolag torde en analog tillämpning av denna 

bestämmelse kunna användas. Uttrycklig lagbestämmelse saknas dock och eftersom fullmakten 

inte gäller bolaget, som inte är en juridisk person, utan för rätten att företräda de andra 

bolagsmännen torde allmänna fullmaktsregeln gälla så att varje fullmaktsgivare kan återkalla 

fullmakten och därmed skulle hela företrädarens fullmakt bli verkningslös, åtminstone i fråga om 

den bolagsman som återkallat fullmakten. Rättsläget är alltså oklart om hela företrädarens rätt att 

företräda bolagsmännen utsläcks eller om endast rätten att företräda bolagsmannen som återkallat 

sin fullmakt berörs. En annan sak är att återkallelse av fullmakt som anges i bolagsavtalet kan 

innebära kontraktsbrott mot de andra bolagsmännen och medföra skadeståndsrätt, eventuellt 

också rätt för de övriga bolagsmännen att säga upp bolaget.257  

Solidariskt ansvar 

Ansvaret som uppkommer gentemot tredje man är solidariskt mellan bolagsmännen258 och kan 

uppkomma såväl när bolagsmannen själv deltagit, som i de fall fullmakt förekommit. Solidariskt 

ansvar kan också uppkomma trots att bolagsmannen hållit sig i bakgrunden och inte givit någon 

fullmakt till rättshandlande bolagsman. En skärpning i ansvarshänseende sker om det enkla 

bolaget visat tendenser om att vara ett själständigt rättssubjekt, till exempel genom att en 

benämning som innehåller något av orden handelsbolag, aktiebolag, förening eller stiftelse 

använts vid rättshandlingstillfället, och bolagsmannen har godtagit detta259. Tredje man riskerar då 

att vilseledas och därför har lagstiftaren valt att utvidga det solidariska ansvaret i dessa fall till de 

bolagsmän som med ”vetskap och vilja” låtit det ske. Detta gäller dock inte i de fall tredje man 

vet om att det handlar om ett enkelt bolag. Uppräkningen i paragrafen anses vara uttömmande 

vilket betyder att om en annan beteckning används uppkommer inte solidariskt ansvar.260 Tredje 

mans rätt att frånträda avtalet i de fall han blivit vilseförd genom att en vilseledande beteckning 

använts är inte reglerad i lag. Han har rätt att frånträda avtalet om han genom benämningen 

föranletts att tro att han slutit avtal med ett handelsbolag, ett aktiebolag, en förening eller en 

stiftelse. Rätten att frånträda föreligger oavsett om övriga bolagsmän, enligt 4 kap 6§ eller på 

grund av annan omständighet, blir personligen ansvariga för avtalet. Tredje man förlorar dock sin 

rätt, enligt allmänna rättsregler, om han sedan han fått kännedom om de rätta förhållandena 

underlåter att vidta åtgärder.261   

En bolagsman kan också bli bunden av en rättshandling som en annan medbolagsman företagit, 

utan att vara behörig därtill, ifall tredje mans prestation kommit till nytta för bolagsmännen. Det 

handlar då om tillämpning av den princip som uttrycks i 18 kap 3§ sista satsen handelsbalken. 

Principen kommer till användning i de fall som bolagsmannen uttryckligen rättshandlat i de andra 

bolagsmännens namn eller uppträtt på ett sådant sätt att det stått klart för tredje man att alla 

                                                 
256 2 kap 17§ BL. 
257 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 370. 
258 4 kap 5§ 2 st BL. 
259 4 kap 6§ BL. 
260 Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 51. 
261 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 375. 
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bolagsmän skulle bli bundna av rättshandlingen. Har rättshandlingen skett utan att övriga 

bolagsmäns namn nämnts är det tvivelaktigt att solidariskt ansvar skulle uppkomma endast på 

den grund att tredje mans prestation kommit dem till nytta. I rättspraxis har 18 kap 3§ 

handelsbalken använts för att utvidga behörigheten att företräda andra, men om så skulle ske i 

detta fall skulle det stå i direkt strid med stadgandet att en bolagsman endast binder sig själv när 

han rättshandlar med tredje man262. Stadgandet i handelsbalken har dock aldrig tillämpats i 

rättspraxis så svaret är fortfarande osäkert.263 

I rättspraxis förekommer även ett annat fall264 där en person hållits ansvarig för en rättshandling 

hans fullmäktige eller han själv inte företagit i sitt eget namn och det är vid ett bulvanförhållande. 

Vanligtvis får tredje man finna sig i att vara bunden till en rättshandling om han godtagit att 

medkontrahenten handlat i sitt eget namn och därmed endast ha sin medkontrahent som 

gäldenär. Om tredje man godtagit att rättshandla med sin medkontrahent endast därför att han 

framstod som rätte innehavare av en affärsrörelse eller en förmögenhetsmassa, när denna 

egentligen ägs av den bakomstående huvudmannen, har tredje man rätt att vända sig direkt till 

huvudmannen för att utkräva ansvar, trots att denne aldrig varit part i rättshandlingen. Denna 

bulvanprincip kan tänkas ha tillämpning på förhållanden som kan uppstå i enkla bolag där 

företrädaren till exempel är insolvent och tredje man därmed har rätt att vända sig direkt mot 

övriga bolagsmän.265 

Slutligen kan sägas att bestämmelsen att ett på bolagsmännens vägnar slutet avtal endast binder 

och berättigar den som deltagit i avtalet266 kommer att få begränsad tillämpning. Om en 

bolagsman ingått ett avtal i alla bolagsmännens namn utan att vara behörig till det och avtalet 

därmed inte är bindande för övriga bolagsmän är avtalsslutande bolagsman skyldig att ersätta 

tredje man den skada som denne lider genom att han inte kan göra avtalet gällande mot alla 

bolagsmän.267 Tredje man bör dessutom kunna frånträda avtalet om han blivit vilseledd angående 

vem som är den egentliga avtalsparten268. 

Egendomsförhållanden gentemot bolagsmans borgenärer 

En bolagsmans individuellt eller under samäganderätt tillhörig egendom, som ingår bland 

tillgångarna i ett enkelt bolag, kan enligt vanliga regler genom utmätning eller konkurs tas i 

anspråk av hans borgenärer.269 Att enkelt bolag föreligger påverkar således inte förhållandet till 

tredje man. 

Gemensamt ägd egendom, den sammansatta förmögenhetsmassan, behandlas dock olikt. Enligt 

Nial och Hemström har bolagsmannens borgenärer aldrig rätt att begära utmätning av en större 

andel än vad som verkligen är bolagsmannens andel i den sammansatta förmögenhetsmassan. Ett 

                                                 
262 4 kap 5§ 1 st BL. 
263 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 371f. 
264 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 372. 
265 Ibid. 
266 4 kap 5§ 1 st BL. 
267 25§ avtalslagen. Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 373. 
268 30,33 eller 36§§ avtalslagen. 
269 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 399. 
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rikmärke är vad bolagsmannen skulle fått om det enkla bolaget skulle likviderats.270 Detta har 

dock motsagts i rättspraxis.271. Fast egendom som inte kan ingå i den sammansatta 

förmögenhetsmassan kan dock utmätas hos bolagsmannen utan att hänsyn tas hur stor andel 

bolagsmannen har i bolagstillgångarna i övrigt. Skall utmätning ske i den sammansatta 

förmögenhetsgemenskapen bör i första hand delbar egendom tas i anspråk. Har borgenären 

fordran mot samtliga bolagsmän kan dock vilken tillgång som helst, delbar eller ej, i den 

sammansatta förmögenhetsmassan utmätas.272 

Om en bolagsman går i konkurs kan han eller konkursboet utträda eller uteslutas ur det enkla 

bolaget273. Den ersättning eller lösen som tillfaller bolagsmannen ingår då i konkursboet. 

Eftersom ersättningen kan ha avtalats om i bolagsavtalet har Högsta domstolen i dom NJA 1997 

s. 211, för att förhindra för låga ersättningar, föreskrivit att den så kallade bruttometoden skall 

användas vid utlösning av en bolagsman i konkurs. Högsta domstolen uttalade att en följd av att 

det enkla bolaget inte är en juridisk person är att det inte får någon rättsföljd mellan 

bolagsmannens borgenärer. Detta i sin tur gör att vid tillämpning av BL:s paragraf angående 

lösenbelopp vid bolagets likvidering skall tolkas så att inget avdrag skall göras för bolagsmans 

eventuella skulder.274 Detta kan leda till att övriga bolagsmän kan bli tvungna att betala med egna 

medel för att lyckas lösa ut bolagsmannen.275 Om konkursboet dock skulle få ut nettovärdet av 

vad avser bolagets verksamhet medför det att bolagets tillgångar skulle ses som en enhetlig 

förmögenhetsmassa i förhållande till tredje man. Detta skulle strida mot principen som länge gällt 

inom svensk rätt att det enkla bolaget saknar rättspersonlighet.276 

Solidariskt ansvariga bolagsmän och deras konkursbons förhållanden regleras i de mycket 

invecklade reglerna i 5 kap 4-9§§ konkurslagen277. Reglerna rör solidariska ansvarsförhållanden i 

allmänhet278 och behandlas inte i denna uppsats. 

  

                                                 
270 4 kap 7§ och 2 kap 34§ 2 st BL. Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 144. 
271 SvJT 1964 rf. s. 34 och NJA 1974 s. 176. Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 47. 
272 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 401f. 
273 2 kap 29,30§§ BL. 
274 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 144. 
275 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 402f. 
276 Dotevall, R, Samarbete i bolag, s. 145. 
277 Konkurslag (1987:672) 
278 Nial, H, Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 403. 
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5. Analys 

5.1 Bolagen 
Efter en genomgång av de franska société en participation och de svenska enkla bolagens 

specifika regler och särdrag ser man klart att det finns både likheter och skillnader. Om man som 

utgångspunkt använder sig av det svenska enkla bolaget ser man tydligt att det faktiskt handlar 

om samma sorts bolag, motsvarigheter, men att de detaljregleras på lite olika sätt. Inget av 

bolagen är ett rättssubjekt eller juridisk person. Bolagsmännen rättshandlar i eget namn och 

binder bara sig själva, så länge inte företrädare utsetts genom fullmakt eller bolagsavtal. 

Bolagsmännen är ansvariga personligen för rättshandlingar, eftersom bolaget självt inte kan ta på 

sig ansvar. Skillnader hittar man bland annat i detaljregleringen av företrädare för bolaget samt 

hur lagstiftaren har valt att reglera bolagen utefter dess verksamhet. 

I svensk lagstiftning regleras varje bolagsform för sig och i denna uppsats har jag egentligen bara 

använt mig av BL och avtalslagen. Dock har jag vid ett flertal tillfällen hänvisat till andra 

bolagsformer, vars regleringar kan komma att tillämpas analogt på enkla bolag, till exempel 

generalklausulen för aktiebolag. I Frankrike är det dock annorlunda för där utgör regleringen av 

société en participation grunden för regleringen av alla övriga bolag. Systematiken i den franska 

bolagsrätten är därför mycket svåröverskådlig och innehåller en mängd hänvisningar mellan de 

olika bolagsformerna279. Enkla bolag regleras ju trots allt endast av tre artiklar i den franska 

lagstiftningen, så det är egentligen kanske inte så konstigt att hänvisningar görs till andra lagrum. 

Inom fransk rätt finns det två olika benämningar för enkelt bolag, société en participation och 

société créée de fait, med enda skillnaden att ett société en participation måste bildas medvetet av 

bolagsmännen medan ett société créée de fait uppstår utan uttrycklig vilja från bolagsmännen. De 

regleras båda av samma lagstiftning så jag har inte hittat någon egentlig anledning att hålla isär 

dessa två bolag. Att vi i Sverige endast har en form av denna typ av bolag, det enkla bolaget, ser 

jag inte som ett handikapp. På det stora hela blir rättsföljderna desamma av société en 

participation, société créée de fait och enkla bolag.   

5.1.1 Civil och kommersiell lagstiftning 

Om bolaget sysslar med kommersiell eller civil verksamhet har stor betydelse för vilken 

lagstiftning som blir tillämplig för ett société en participation i Frankrike. Starka band mellan 

franska enkla bolag och handelsbolag finns, precis som i Sverige, men tillämpning av lagregler för 

handelsbolag, beträffande förhållandena mellan bolagsmännen, sker bara om det enkla bolaget 

sysslar med kommersiell verksamhet. Ett svenskt enkelt bolag presumeras syssla med 

näringsverksamhet, och oavsett om så är fallet är ändå paragraferna gällande handelsbolag som 

4 kap BL hänvisar till tillämpliga (eventuellt också övriga paragrafer om det enkla bolaget 

verkligen bedriver näringsverksamhet). Här i Sverige finns ingen riktig uppdelning av kommersiell 

och civil lagstiftning. Visst finns lagstiftning beträffande förhållandet mellan näringsidkare och 

konsument men det är inte samma sak som den franska uppdelningen mellan kommersiellt och 

civilt. Avtalslagen i Sverige är lika tillämplig på ett avtal mellan två näringsidkare som mellan två 

privatpersoner. Hade det funnits en avtalslag i Frankrike skulle förmodligen så inte vara fallet. 
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Alla lagar är inordnade under kommersiell eller civil lagstiftning, Code de commerce och Code 

civil. Självklart finns andra lagstiftssamlingar också men dessa är de två största och viktigaste. Att 

svara på frågan varför vi gör olika uppdelningar i denna fråga är inget jag kan svara på i denna 

uppsats utan jag nöjer mig än en gång med att påpeka att det handlar om olika rättssystem som är 

uppbyggda på olika sätt. Att lagregleringen av enkla bolag är uppbyggd på olika sätt är inte heller 

det mest intressanta utan det är rättsföljderna som faktiskt spelar roll och i många fall blir de 

desamma trots olika sätt att reglera saken. 

5.1.2 Beträffande ogiltighet 

Ett ogiltigt société en participation existerar inte. Har bolagsmännen ändå rättshandlat säger man 

i fransk rätt att ett société de fait uppstått och tredje man är på så sätt skyddad, så länge han var i 

god tro. Ytterligare ett bolag finns alltså inom fransk rätt, förutom société en participation och 

société créée de fait, som har med situationen enkla bolag att göra. I svensk rätt har godtroende 

tredje man också ett skydd, men inte på grund av att någon form av bolag existerat. På grund av 

att det i Frankrike handlar om ett bolag är inte tredje man skyddad om bolagsmannen saknade 

rätt att ingå bolagsavtal eller om samtycke till samarbete i bolag tillkommit på någon av de 

otillbörliga sätt som leder till ogiltigt avtal (erreur, dol, violence). I Sverige blandar vi aldrig in 

bolagsrätt utan rättshandlingen som företagits behandlas enligt obligationsrättsliga regler och 

tredjemansskyddet där. Avtalet som slutits med tredje man och bundit bolagsmännen, under 

föreställning att enkelt bolag förelegat, gäller mellan parterna om ogiltighetsgrunden, vad gäller 

det enkla bolaget, grundar sig på 29§ff avtalslagen, de så kallade svagare ogiltighetsgrunderna. Det 

motsvaras av den franska rättens erreur och dol. Godtroende tredje man har därför större skydd i 

Sverige eftersom de svagare ogiltighetsgrunderna i Frankrike inte ger tredje man rätt att kräva att 

avtalet genomförs. I Sverige är ett avtal som bundit parterna trots att de svagare 

ogiltighetsgrunderna förekommit trots allt giltigt.  

I Frankrike kan dessutom ogiltighetsgrunderna gälla hela avtalet och alla inblandade parter. Har 

erreur, dol eller violence förekommit angående en avgörande del av avtalet är ingen av avtalsparterna, 

det vill säga varken bolagsmännen eller tredje man, bunden eftersom hela avtalet är ogiltigt. 

Avtalet är en nullitet. I Sverige gäller ogiltighetsreglerna endast de som drabbats av dem.  

5.1.3 Bolagsavtal 

Vid en genomgång av avtalsreglerna som gäller för att ett giltigt bolagsavtal skall ha slutits 

framträder stora skillnader mellan de två rättssystemen. I Sverige räcker det att parterna är 

överens för att giltigt avtal skall ha uppkommit. Avtalslagen ställer egentligen inte upp särskilt 

många krav. I Frankrike har lagstiftaren inte riktigt velat släppa viljan helt fri utan har ställt upp 

ytterligare krav för att avtal skall vara giltiga. Förutom partsviljan, med motsvarande regler som 

gäller enligt vår avtalslag, skall avtalet också ha syfte och orsak också för att vara giltigt. Syftet är 

det som bolagsmännen vill syssla med i verksamheten. Närmast kan vi jämföra med verksamhets-

ändamålet i svensk rätt. Varför bolagsmännen vill syssla med just den verksamheten är orsaken 

till avtalet. Det är här som bolagsmännens vinstintresse kommer in i bilden.280 
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Om man sätter detta i ett svenskt bolagsrättsligt perspektiv och jämför detta med vad ett 

bolagsavtal i Sverige måste innehålla är det dock inte så stor skillnad. Inom den germanska rätten, 

som den svenska rätten härstammar från, delas inte syfte och orsak upp i två olika delar utan 

istället sägs det att ett giltigt avtal skall spegla parternas gemensamma ändamål. Detta 

gemensamma ändamål motsvarar alltså den franska rättens syfte och orsak. Gemensamt ändamål 

är också ett av rekvisiten för bolag inom svensk rätt. 

Ett franskt avtal får inte heller stå i strid med lagregler som gäller den allmänna ordningen eller 

seder och bruk. Liknande formuleringar finns inte i Sverige varför det kan vara svårt att jämföra 

rättsystemen. Pactum turpe används som benämning av avtal vars innehåll strider mot lag och god 

sed. I Frankrike är alltså ett sådant avtal ogiltigt. I Sverige ser vi dock annorlunda på saken och 

överlåter åt domstol för att bedöma om ett bolagsavtal skall vara ogiltigt på grund av pactum turpe 

eller ej. Med detta sagt tycker jag att man kan säga att de inom fransk rätt är mer benägna att 

lägga in moraliska värderingar i hur ett avtal skall se ut. Seder och bruk är översättningen av bonne 

mœurs som för tankarna till gott uppförande. Inget sådant finns lagstadgat i Sverige. Ett enkelt 

bolag vars verksamhetsföremål är olagligt är ogiltigt i Frankrike och med största sannolikhet 

skulle en svensk domstol komma till samma slutsats och avtalet skulle därmed vara utan verkan. 

Skillnaden är dock att detta står klart uttryckt i fransk lagstiftning medan det i Sverige är en 

allmän rättsgrundsats och avtalet är bara ogiltigt efter att en domstol gjort den bedömningen 

enligt omständigheterna. Allmänna rättsgrundsatser har dessutom en svag legitimitet i Sverige. Få 

domstolar vill motivera en dom med allmänna rättsgrundsatser eftersom de uppfattas som en 

diskutabel rättskälla. Ett alternativ för domstolen skulle kunna vara att använda sig av 33§ 

avtalslagen genom att argumentera att det skulle strida mot tro och heder att låta ett avtal om ett 

bolag vara giltigt om bolagets verksamhetsföremål strider mot lag och god sed. 

5.2 Bolagsmännen 

5.2.1 Moraliska inslag i fransk rätt 

Bolagsmannaskapet är mer reglerat i Frankrike än i Sverige. För att få vara en bolagsman med 

kommersiell ställning, commerçant, måste man uppfylla en rad krav och man måste dessutom 

registreras. Inom svensk rätt kan bolagsmän i enkla bolag också registreras, men detta är frivilligt 

så länge bolagsmännen inte är skyldiga, enligt lag, att upprätta årsredovisning. Registrering blir 

aktuellt, precis som för commerçants, endast i de fall det enkla bolaget bedriver närings-

verksamhet.  

Generellt sett skiljer sig de två rättssystemen mycket åt ifråga om moral. I Sverige råder den 

skandinaviska rättsrealismen, vilket innebär att moral lämnas utanför lagen. Fransk rätt är mindre 

empiriskt riktad och således tillåts moral spela en större roll. Synsättet som fanns på handels-

männen förr i tiden avspeglar sig i dagens franska lagstiftning. Fransmännen har inte kunnat göra 

sig fria från uppfattningen att handeln och dess aktörer är oärliga människor som bara vill tjäna 

pengar och gärna ljuger för köpare för att uppnå så hög vinst som möjlig. Den franska staten och 

lagstiftaren har därför, sedan lång tid tillbaka, försökt stävja handlarnas påstådda beteenden 

genom att föra in en viss moral i lagstiftningen. Moral är ju dock inget som man direkt kan ta på 

och därför har det skett genom att till exempel begränsa rätten för vissa personer som inte anses 

kunna vara handelsmän eller vara värdiga titeln commerçant. Lagstiftaren väljer även att skydda 
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små företag och hantverkare mot att utkonkurreras av de större företagen. Frankrike har en 

konservativ syn på företagandet, där man vill bevara de gamla formerna av företagande, då främst 

genom artisans281. Det är därför det i Frankrike finns ett bageri och en slaktare i varje kvarter 

medan vi i Sverige, som inte delar den franska konservatismen, får åka till stormarknaden för att 

köpa vårt bröd och kött. Frankrike väljer tradition medan Sverige satsar mer på effektivitet.  

I Sverige har vi, som sagt, en mycket mer liberal syn på handeln och lagstiftaren har endast gått in 

och stiftat lag när det absolut är nödvändigt för att ingen skall komma till skada. Syftet bakom 

lagstiftningen är dock att se till att dessa personer inte ekonomiskt skadar sig själva eller andra 

genom okunskap, inte på grund av att handeln i grunden är omoralisk och att staten har ett 

ansvar att se till att allt går rätt till. Att tjäna pengar och att bedriva handel betraktas inte, och har 

aldrig gjort det, som något fult och som innebär risker för allmänheten. Större frihet råder i 

Sverige vad avser avtalsrätten och vad man vill avtala om. Staten lägger sig inte i det man vill göra, 

så länge svagare parter inte utnyttjas. I Frankrike utgår man från att handlaren vill skada och 

sätter därför upp skydd för andra på grund av detta. Man kan säga att Frankrike saknar den 

liberala marknad som vi har i Sverige. Istället går staten in och skyddar allmänheten genom att 

skapa lagar med moraliska inslag. Nu finns det i och för sig inga förarbeten i Frankrike så min 

analys av det moraliska inslaget bygger helt på intrycket jag fått genom att läsa böcker och 

undervisning i ämnet i Frankrike, men likväl står jag för den. 

För att peka på en skillnad i de olika sätten att lagstifta kan vi ta exemplet med personer som inte 

fyllt 18 år. I Sverige skyddas de i föräldrabalken där det föreskrivs att från 16 års ålder får en 

person bedriva rörelse men då endast med pengar som den underårige tjänat själv eller fått med 

förebehåll om fri rådighet. I Frankrike kan en underårig aldrig vara commerçant, så att vara 

bolagsman i ett société en participation som bedriver kommersiell verksamhet är uteslutet. Vid 

denna jämförelse ser man att istället för att uttryckligen skydda underåriga uppnår den franska 

lagstiftaren skyddet genom att föreskriva vem som kan vara commerçant och vem som inte kan 

vara det.  En underårig kan dock vara bolagsman i ett civilt société en participation. Denna 

person har dessutom större skydd mot borgenärer på grund av att han inte kan bli försatt i 

konkurs eller bli föremål för ett ackordsförfarande.  

Ytterligare ett fenomen inom det franska rättssystemet är personer som har yrken som anses 

oförenliga med kommersiell verksamhet, vilket ter sig mycket konstigt för oss, i alla fall för mig, 

som är uppfostrade till ett annat synsätt. I Sverige har alla (med undantag för föräldrabalkens 

skyddsregler) rätt att bedriva näringsverksamhet om man vill det, så länge man inte tidigare skadat 

andra genom sin näringsverksamhet. Jag tänker då närmast på de personer som belagts med 

näringsförbud. I Frankrike är rätten till affärslivet och industrin grundlagsskyddad, men ändå 

utesluts en mycket stor grupp människor från rätten att bedriva kommersiell verksamhet. Statligt 

anställda ingår i denna grupp vilket krasst uttryckt betyder att brevbäraren inte på sin fritid kan 

starta ett eget företag med vinstintresse, detta bara för att allmänheten skall kunna lita på att han 

bär ut breven utan att ha något annat i baktankarna. Jag har svårt att förstå att detta synsätt 

fortfarande existerar i dagens samhälle. Visst gör brevbäraren ett viktigt jobb, och man skall 

kunna lita på sin brevbärare, men vad jag vet gör inte en svensk brevbärare ett sämre arbete bara 
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för att han kan gå hem på eftermiddagarna och är bolagsman och delaktig i familjens 

handelsbolag. Liknande begränsningar finns dock i Sverige vad avser till exempel poliser, men i 

Frankrike gäller detta förbud generellt för alla statligt anställda. Detta förbud gäller också läkare 

och advokater som räknas till professions libérales. Jag kan tycka att det är lite konstigt att deras 

verksamhet inte räknas som kommersiell när de faktiskt säljer tjänster och är några av de som 

tjänar mest i dagens samhälle. Det hela handlar om begreppsjuridik som jag har lite svårt att se 

meningen med idag när det ekonomiska samhället har utvecklats till att vara mer och mer liberalt. 

5.2.1.1 Commerçants i civila bolag 

Jag har redan berört denna grupp av personer i stycket ovan men jag tänkte ägna ett litet extra 

stycke till en fråga som jag ställde mig själv och inte riktigt lyckades hitta något svar på i 

litteraturen. Frågan handlar om en person som är en commerçant, enligt rekvisiten i Code de 

commerce, kan vara bolagsman även i ett société en participation som, enligt sina stadgar, skall 

bedriva civil verksamhet. Alla handlingar som en commerçant företar i sin verksamhet blir ju 

kommersiella just därför att det är en commerçant som företar dem. Svaret på min fråga måste 

dock bli att den kommersiella verksamheten och ställningen commerçant är ihopkopplat som en 

del. Vill personen ifråga bedriva civil verksamhet vid sidan av sin kommersiella verksamhet gör 

han det i egenskap av sig själv, alltså utanför sin ställning som commerçant, som en annan del. 

Det måste gå att skilja på personen och commerçanten. Alltså kan en person vara bolagsman i ett 

civilt société en participation, och således företa civila handlingar, oavsett om han har ställning 

som commerçant eller ej. 

5.2.1.2 Civila personer i kommersiella bolag 

Man kan även vända på frågan och istället fundera på om en person som av någon anledning inte 

kan ha kommersiell ställning, alltså inte vara commerçant, kan ”gömma” sig bakom andra 

commerçants och vara bolagsman i ett société en participation som bedriver kommersiell 

verksamhet. Först och främst måste sägas att en ”icke-commerçant” kan vara bolagsman i ett 

kommersiellt société en participation. Det framgår e contrario av departementsuttalandet282 där 

det sägs att en bolagsman inte automatiskt får ställning som commerçant bara för att han är 

bolagsman i ett bolag som bedriver kommersiell verksamhet. Alltså borde en person som 

lagstiftaren funnit olämplig att bedriva kommersiell verksamhet kunna bära frukt av ett société en 

participation med kommersiellt syfte, genom att vara passiv bolagsman och inte själv företa några 

kommersiella handlingar. Frågan är dock om detta ställer till några problem. En aktieägare bär 

också frukten av kommersiella handlingar och där finns inga krav på att aktieägaren skall vara 

commerçant, vilket är fördelen med ett société par actions simplifiées283. Risken med ett société en 

participation är ju dock att icke-commerçanten blir bunden av avtal som någon av de andra 

bolagsmännen ingår. Då skulle lagstiftarens försök till att skydda personer från skada på grund av 

kommersiell verksamhet ändå kunna kringgås. De skyddsvärda personerna är dock uppdelade i 

två grupper. Minderåriga skyddas i fall som dessa och jag skulle tro att samma sak gäller för 

personer med god man eller förvaltare. Allmänheten som skyddas i fallen med personer vars 

yrken gör det omöjligt för dem att bedriva kommersiell verksamhet skulle förlora i detta fall. Om 
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283 Se 3.1.3. 



52 

 

en person med sådant yrke skulle bli ansvarig i och med ett avtal som övriga bolagsmän träffat 

finns inga regler som skyddar honom. 

5.2.1.3 Bulvanförhållanden mm. 

En direkt jämförelse med svenska förhållanden, angående ovan beskrivna situationer, är svår 

eftersom ingen skillnad görs mellan bolagsmän med kommersiell eller civil ställning. Självklart 

kan personer försöka ”gömma” sig bakom andra bolagsmän därför att de inte själva har rätt att 

företa vissa handlingar. Frågan blir då inte om personen har rätt att vara bolagsman och företa 

vissa handlingar utan frågan blir vad tredje man kan göra om avtal inte uppfylls. I 

bulvanförhållanden, som kan uppkomma ifråga om fast egendom, har tredje man rätt att vända 

sig direkt mot huvudmannen trots att denna inte är part i avtalet. En bulvan handlar dock på 

uppdrag av huvudmannen. Om en minderårig är bolagsman i ett enkelt bolag skyddar 

föräldrabalkens regler honom mot att bli bunden av avtal som övriga bolagsmän ingår och på så 

sätt bli skadad.  

En annan anledning till att en person skulle vilja ”gömma” sig bakom andra bolagsmän är att 

tredje man kanske skulle avstå att genomföra en rättshandling om han visste vem som var hans 

motpart. I fransk litteratur får man närmast känslan att det är lite det som var meningen med 

société en participation från början, inte att lura tredje man, men att man skulle kunna verka i det 

fördolda. Att kunna verka i det fördolda är en av fördelarna med enkla bolag. Upptäcker tredje 

man att en viss person samarbetar i enkelt bolag med tredje mans avtalspart kan han egentligen 

inte göra så mycket eftersom det endast är tredje man själv och hans avtalspart som berörs av 

träffat avtal. Att sedan avtalsparten ingår i enkelt bolag med andra kan inte tredje man påverka. 

En negativ konsekvens av detta är att den avtalsslutande parten kanske även han blir en av dem 

som tredje man inte önskar rättshandla med i framtiden, men det är något som inte har med 

juridik att göra. 

5.2.2 Utländsk bolagsman 

I Frankrike finns strikta regler vad gäller utländska personers rätt att förvärva titeln commerçant 

och därmed kunna företa kommersiella handlingar. Detta går tillbaka flera hundra år i tiden och 

grundar sig i den franska lagstiftarens vilja att skydda de inhemska handelsmännen.284 Tack vare 

EU gäller dock inte dessa strikta regler för EU-medborgare idag, men för alla andra gäller 

begränsningar i rätten att utöva kommersiell verksamhet. Återigen är det lagstiftarens behov av 

att skydda allmänheten mot den omoraliska handeln som ligger bakom dessa restriktioner. Inom 

svensk rätt finns ingenting liknande. Alla som har rätt att rättshandla har rätt att vara bolagsmän 

oavsett nationalitet. Visst finns det begränsningar som jag behandlat ovan, men de beror inte på 

nationalitet utan där vill den svenska lagstiftaren skydda personer som inte bedöms kunna skydda 

sig själva fullt ut. 
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5.2.3 Bolagsmännens bundenhet 

5.2.3.1 Le gérant och fullmäktige 

Här finns klara skillnader mellan société en participation och enkla bolag. I Frankrike förutsätts 

att en person285 utses till företrädare/företagsledare, le gérant, och att det är hans uppgift att 

företräda bolaget mot tredje man. Självklart kan andra bolagsmän få fullmakter från de andra, och 

därmed rätt att företräda dem, men huvudregeln är alltså att en gérant finns. Eftersom det 

presumeras att en gérant utses behöver inte de andra bolagsmännen uttryckligen ge denna person 

rätt att binda dem mot tredje man. Det behövs inte ens skrivas med i bolagsavtalet. Så länge inget 

annat specificerats i bolagsavtalet har denna person rätt att ingå avtal med tredje man med 

bindande verkan för övriga bolagsmän. En konsekvens av detta är att ingen av de övriga 

bolagsmännen har rätt att företräda bolaget mot tredje man om inget annat specificerats i 

fullmakt eller i bolagsavtalet. Övriga bolagsmän har alltså i normala fall bara behörighet vad gäller 

den interna styrningen av bolaget. 

Institutet gérant har ingen motsvarighet i Sverige. Visst kan företrädare utses men det finns ingen 

presumtion att en sådan person existerar. Istället krävs alla bolagsmäns samtycke när en 

förvaltningsåtgärd skall företas, vilket kan göra förvaltningen av enkla bolaget svårhanterlig om 

det handlar om omfattande verksamhet. Vanligast i dessa fall är väl troligen att ett särskilt 

beslutande och verkställande organ utses för att kringgå denna problematik. Finns en företrädare 

för ett svenskt enkelt bolag regleras hans behörighet och befogenhet enligt fullmaktsreglerna i 

avtalslagen. Det räcker inte med att det i bolagsavtalet omnämns att en företrädare skall finnas. 

Det krävs att fullmakt ges från de andra bolagsmännen för att företrädaren skall ha befogenhet 

att även binda de andra. Detta innebär en stor skillnad från den franska rätten där le gérant utses i 

bolagsavtalet och får sina befogenheter därigenom. Ytterligare en skillnad är att om fullmakt ges 

till annan bolagsman begränsas inte någon annan bolagsmans rätt att företräda bolaget, och 

rättshandla i dess intresse, på det sättet som le gérant existens gör i franska société en 

participation. 

Att försöka svara på vilken av dessa två lösningar som är bäst är en svår uppgift. Ett société en 

participation är ett önskat tillstånd där bolagsmännen vet om att de bildat ett bolag (eller i alla fall 

att de samarbetar under ordnade former). På något sätt måste detta samarbete organiseras för att 

det skall fungera och därför är det väldigt behändigt och det ligger nära till hands att en gérant 

utses. Att inte behöva tänka på företrädarens rätt att företräda de andra bolagsmännen, om han 

har rätt fullmakter, underlättar med största säkerhet samarbetet. I Sverige däremot gäller samma 

regler, vad gäller företrädare för bolag och rätt att binda andra bolagsmän, både för enkla bolag 

som bildats med vett och vilja som för enkla bolag där bolagsmännen inte ens är medvetna om 

att ett enkelt bolag föreligger. Om en företrädare, motsvarande le gérant, skulle utses i svenska 

enkla bolag som bildats utan bolagsmännens vetskap skulle en person kunna binda de andra 

bolagsmännen utan att dessa bolagsmän är medvetna om det eftersom de inte givit sitt 

medgivande till detta. Att uttrycklig fullmakt krävs skyddar därför ovetande bolagsmän, vilket 

måste anses som bra eftersom bundenhet kan få oönskade och mycket stora konsekvenser när 

det handlar om enkla bolag med tanke på att ansvaret är obegränsat för bolagsmännen. Däremot 
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kan man se fördelarna med den franska lösningen när det handlar om ett medvetet 

bolagsbildande hos bolagsmännen. Det enkla bolaget skulle därmed fungera mer som ett 

”vanligt” bolag där det finns en bolagsledning som sköter förvaltningen av bolaget. Här kan man 

se poängen med det franska sättet att dela upp de enkla bolagen i två där ett bolag är medvetet 

bildat medan det andra bildas på grund av bolagsmännens handlande men utan deras vetskap. 

Kanske vore det något att fundera över inom svensk lagstiftning också för att underlätta 

förvaltningen av enkla bolag som till exempel sysslar med näringsverksamhet. 

5.2.3.2 Återkallelse av rätt att företräda bolaget 

Vad gäller återkallande av fullmakt är detta reglerat i 2 kap avtalslagen i svensk rätt och dessa 

regler måste följas för att ett giltigt återkallande av rätten att företräda någon annan skall ske. I 

fransk rätt däremot kan allt detta regleras i bolagsavtalet vilket gör de franska enkla bolagen 

lättare för bolagsmännen att administrera utan inblandning av lag i detta hänseende. Om detta 

inte behandlats i bolagsavtalet hamnar man ändå på samma ställe som i svenskt hänseende, alltså i 

lagtext.  

Med det ovan sagda tycker jag mig skönja att den franska lagstiftaren låtit bolagsavtalet ha större 

betydelse än den svenska lagstiftaren har velat ge avtalet vad gäller företrädares rätt och 

återkallelse av denna rätt. I Sverige kan visserligen befogenhet att företräda bolaget ges till en 

företrädare i bolagsavtalet men det måste klart framgå att, förutom att ett bolag bildas, ges 

fullmakt till en företrädare, och alla bolagsmän måste vara på det klara med att fullmakt lämnas. 

Det franska société en participation är därmed mindre reglerat är det svenska enkla bolaget i detta 

hänseende. Frågan är om det är en fördel eller en nackdel, vilket är mycket svårt att svara på. 

Avtalslagen fungerar mycket bra och lämnar inga nämnvärda luckor vad gäller fullmakt. Istället 

kan det vara svårt för bolagsmän att reglera allt fullt ut i bolagsavtalet. Men så länge avtalslagen 

kan komma in och ta över när bolagsavtalet är stumt ser jag inga problem med att låta 

bolagsmännen reglera så mycket som möjligt mellan dem själva i bolagsavtalet. Det är lite det 

som är tjusningen med ett enkelt bolag som ju faktiskt bara är ett avtal om samarbete i 

bolagsform. 

5.2.4 Äganderätt 

Om rätten att vara bolagsman är mer utförligt behandlat i lag i Frankrike än i Sverige är det 

tvärtom vad gäller äganderätt till egendom som används i bolagets verksamhet. Hela böcker, vars 

innehåll behandlar commerçants, finns i Frankrike medan doktrin i Sverige fokuserar mer på 

egendomen i bolaget och hur det skall regleras. 

Bolagsmännen i både société en participation och i enkla bolag kan äga egendom med sam-

äganderätt. I Sverige regleras inte denna samäganderätt enligt samäganderättslagen eftersom den 

lagen inte gäller i bolagsförhållanden, vilket står klart uttryckt i 19§ samäganderättslagen. Istället 

får man titta på avtalet och avtalsslutande bolagsmans avsikter för att utröna om samäganderätt 

tillsammans med övriga bolagsmän uppkommit. Det kan också handla om ett 

kommissionsförhållande. Det finns dock inga lagregler som reglerar bolagsmäns samäganderätt 

(förutom i kommissionsförhållanden) varför rättsläget inte är helt klart. I Frankrike gäller, 

tvärtemot som i Sverige, motsvarande samägandelag för äganderättsförhållande mellan bolags-

män. Samäganderätt i svenska samäganderättslagens mening är i Frankrike ett ofrivilligt och 
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oorganiserat tillstånd. Ägaren enligt avtal och hans samägandepartner har hamnat i detta rätts-

förhållande utan att uttryckligen ha velat detta precis som kan ha hänt när ett société créée de fait 

bildats. När personer har bestämt sig för att samarbeta, och således bildat ett société en 

participation, och förvärvat egendom för detta samarbete anser jag att samäganderätten skiljer sig 

från den ofrivilliga eller dolda samäganderätten mellan till exempel makar. Är parterna inte 

medvetna om att de ingår i ett bolag, enkelt bolag eller société créée de fait, kan det tyckas hårt att 

en bolagsmans förvärv skall komma de andra bolagsmännen tillgodo trots att omedvetenhet om 

bolaget föreligger. Därför anser jag att samäganderätt i bolagsförhållanden inte skall baseras på 

faktumet att bolag föreligger utan i dessa fall måste man titta på förvärvande bolagsmans 

intentioner, precis som i Sverige.286 På så sätt skyddas en förvärvande bolagsmans äganderätt från 

att ofrivilligt delas med andra personer som bolagsmannen inte ens visste kunde bli ägare till 

egendomen.    

I Sverige har identifierats tre sätt att äga egendom när ett enkelt bolag föreligger; enskild 

äganderätt, samäganderätt och sammansatt förmögenhetsmassa. I min studie av société en 

participation och egendomsförhållanden bolagsmännen emellan har jag bara stött på enskilt 

ägande samt samägande. Sammansatt förmögenhetsmassa är dock en form av samägande så 

enligt mig faller denna ägandeform under den franska definitionen av samägande. En orsak kan 

vara att regleringen av samäganderätten i Frankrike är tillämplig även i bolagsförhållanden och 

ingen vidare diskussion behövs hållas där, jämfört med i Sverige där samäganderättslagen inte är 

tillämplig. Den sammansatta förmögenhetsmassan behandlas i både doktrin och förarbeten i 

Sverige men ingen lagstiftning finns som sagt. Högsta domstolen har kommit med en del domar 

som hjälpt till att bena ut rättsläget, vilket inte behövts i Frankrike eftersom det redan finns 

lagstiftning som reglerar denna typ av egendom. 

Enkla bolag är inte alltid kända för allmänheten och därför skyddas tredje man av sin goda tro i 

många fall vad gäller rättshandlingar. När det handlar om egendom kan företrädaren i ett société 

en participation förfoga över egendom på ett sätt som han inte har rätt till och ändå träffa 

bindande avtal. Rättmätige ägaren kan då inte riva upp avtalet just på grund av tredje mans goda 

tro. I svenska enkla bolag krävs fullmakt eller annat avtal för att en bolagsman skall kunna 

förfoga över egendom som han inte äger. Gör han ändå det skyddas tredje man i vissa fall, precis 

som i fransk rätt. Godtroende tredje man gör då ett exstinktivt godtrosförvärv som den 

rättmätige ägaren inte kan säga något om så länge inte han blivit av med sin egendom genom rån 

eller stöld. Bedrägeri, som ligger närmast till hands vid enkla bolag, utsläcker inte godtroende 

tredje mans rätt. Ingen skillnad finns alltså mellan rättssystemen i detta fall. Bolagsmän i enkla 

bolag i båda länderna borde alltså vara extra uppmärksamma så att deras egendom inte överförs 

till godtroende tredje man. 

5.3 Slutlig kommentar 
En intressant aspekt av min uppsats är inte skillnaderna mellan bolagen utan varför skillnader 

finns. Svaret är att det beror på att det är två olika rättssystem där de franska regleringarna i 

grunden bygger mer på moral än vad motsvarande regleringar gör i Sverige. Man skulle kunna 

säga att ett individuellt moraliskt och etiskt ansvar åligger de som vill bedriva kommersiell 

                                                 
286 Se 4.3.2 Äganderättsfärhållanden till egendom.  
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verksamhet i Frankrike. Inte förrän man uppfyller kraven på detta får man tillträde till 

rättssystemet, vilket uppnås genom kraven som ställs på en person som vill bli commerçant. I 

Sverige däremot är det lagen som anger vilket ansvar som åligger bolagsmän. Det är alltså inte 

ansvaret som kommer först utan rättssystemet, och det är genom lagen som bolagsmännens 

skyldigheter och rättigheter fastställs. Något som liknar det franska inslaget av moral saknas i 

svensk rätt.  

Någon riktig slutsats går inte att dra i min uppsats, vilket inte heller var meningen. Det finns 

likheter och det finns skillnader mellan svenska och franska enkla bolag. Rättssystemen ser olika 

ut och därför också lösningarna inom lagstiftningen. Jag har lagt ner mycket energi på att försöka 

beskriva den franska juridiken på ett sätt så att en svensk läsare förstår deras sätt att se på enkla 

bolag. Det har inte varit helt lätt att försöka förmedla deras uppdelning i civil och kommersiell 

verksamhet och den stora betydelse som uppdelningen har. Det blir så främmande för oss här i 

Sverige som inte alls har samma synsätt på juridiken. Jag tycker ändå generellt att uppdelningen 

faktiskt inte spelar någon roll om man ser till rättsföljderna. Största skillnaderna hittar man vad 

gäller en bolagsmans rätt att företräda bolaget och hur han får denna rätt. På de flesta punkter är 

trots detta enkla bolag och société en participation direkta motsvarigheter om man tittar på just 

rättsföljderna. Vilken lagsystematik som man tillämpat är det som skiljer dem åt. Det går alltså 

inte att säga att ett av rättssystemen är bättre än det andra och att ett rättssystems sätt att 

behandla enkla bolag löser problem bättre än det andra.   
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