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Sakens  bakgrunn

Kristiansand  tingrett  åpnet  konkurs  hos Tadeusz  Janusz Dorula,  født  14.03.1976,  innehaver

av Hus Vedlikehold  T Dorula,  org. nr.: 813 808 382, den 12. mars  2020.

Grunnlaget  for  konkursen  var begjæring  om konkurs  fra Kemneren  iKristiansandsregionen,

datert  5. febniar  2020. Som bostyrer  ble advokat  Øystein  Vikstøl  oppnevnt.

Bostyret  har i sin innberetning  til  retten,  datert  29. mai 2020,  innstilt  på at Tadeusz  Janusz

Dorula  ilegges  konkurskarantene.

I sluttinnberetningen  har bostyrer  gitt  følgende  uttalelse  vedrørende  spørsmålet  om

konkurskarantene:

«En skyldner hvis bo er tatt under konkursbehandling, kan settesikonJcurskaratxtene  av

skifiereffen  dersom

1) vedkommende med skjellig  grunn mistenkes for  en straffbar  handling  i forbindelse

med konkursen eller den virksomhet som har  ført  til  insolvensen, eller

2) det må antas at vedkommerie på gruw av uforsvarlig  forretning.>førsel  er uskikket
til  å stifte et nyttselskap  eller å være styremedlem eller daglig  leder (administrerende
direktør)  ietselskap.

Ved mgjørelsen  skal det legges vektpå  om det  under  hemyn  til  skyldnerens  handlemåte

og forholderxe  for  øwig  synes rimelig  å sette ham i karantene.

Som det freyngår  av V pkt. 4: rolleriandre  konkurser, har TadeuszJanusz Dorula  vært
involvert  i en annen  konkurs

Bygg  7'. DorulaAS

0rg.nr.:921  332  149

Pålsnesveien  6

4643  Søgne

Rolle: Styeleder,  daglig  leder og IOO% abjonær.

Inærværende bo er TadeuszJanusz Dorula innehaverav enkeltpersonforetaketHus
Vedlikehold  T Dorula.

Det  fremgår  følgende av Eidsivating  lagrnannsretts kjennelse av 01.10.2012 dok. nr.
LE-2012-12537:

"Formålet med innførirægerr av reglene 0712 konkurskarantene varJørstogfremst
å hindre såkalte "konkursgjengtmgere"iå  utme næringsvirksomhet.  Det  vises

blam annet til Ot.prp.nr. 50 (1980-1981) på side 50. I  "Konkurskarantene  -

-2- 20-0201  76KON-KISA/11



vilkår og virktæing", (200I) på side 12, uttaler Schonhowd at Lil lross for  at
reglene først og fremst er myntet på konkursgjengangere, er det intetiveien  for
å benytte  reglene  om konkurskarantene  også  på  jørste  gangs  konkursdebitorer,

etter en nærmere vurdering. Schonhowdfiemholder at reglene om
konkurskarmteneiet  s(ikt perspektiv har et ti(1eggd6rmå1 av
individualpreventiv art, nemlig å hirire  at en første gangs konkursdebitor blir
en konkursgjenga»'øger.  Etter  lagmarxssrettens  syn må  det  imidlertid  være  tale

om forholdsvis graverende forhold  for  atdetskal  være  aktuelt å ilegge
karmterte for  en første gangs konkursdebitor."

I  tillegg til dette vises det til VIII (Straflbare forhold)  hvor det frerngår at det er skiellig
grunn til  mistanke om brudd på bokføringsloven og regnskapsloven, if. straffeloven §,§
392-394.

Videre er det skjellig grunn til  mistanke om overtredelse av merverdiavgiftsloven, j/:
strtzffeloven g  378 og 3 79 vedrørende  skattesvik.

Det er detfor bostyrets konklusjon at detinærværende tilfelle anbefales å ilegge
konkurskarantene for  Tadeusz Janusz Dorula. Hans  involveringien  annen  konkurs,

herunder r4orsvarlig forrebningsjårsel, samt skjel7ig grunn til mistanke om flere
straffbareforhold giørhamuskikkettilåstifteetnyttselskapellerinnehavervsom
daglig  leder  eller  styrelederiet  slikt  selskap.

HvacmgårforretningsførselsåvisesdettilhvasomersagtunderRegnskapene,  hvordet

fremgår at det ikke er ført re@skapidet heØe tatt og at foretaket ble registrerti
enhetsregisteretallerededen24.06.2014, samtregistrertimerveidiavgifisregistreret
siden21.07.2015.  ViderevisesdettildetsomersagtunderVIDebitorsøkonomiske

virksomhet pkt. 2 vedrørende panteforhold. Alle disse utleggspantene sier  også  sitt  om

forretnirig.ft-rselen.

Etter bostyrets oppfatning er begge de alternative vilkårikonkursloven § 142 l. leM
oppfylt.

Nærvoerende oversendes Ågder Politidistrikt, samt Tadeusz Janusz Dorula for  særskilt
vurdering av det foreslåtte. ))

Retten har forelagt bostyrets innstilling  for Tadeusz Janusz Dorula. Retten  har  innen

uttalelsesfristens utløp den 12.06.2020 ikke mottatt merknader fra Dorula,  verken  skriftlig

eller muntlig.  Det er heller ikke krevd muntlige forhandlinger  om  karantenespørsmålet.

Rettens vurdering

Retten er kornmet til at vilkårene for å ilegge Tadeusz Janusz Dorula konkurskarantene er

oppfylt.

Retten bemerker innledningsvis  at konkurskarantene skal kunne ilegges på  et forholdsvis

summarisk grunnlag, uten de samme krav til bevis og bevisførsel  som  ved for eksempel en

straffesak.
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Det  vil  være  tilstrekkelig  for  retten  å bygge  på opplysninger  fremkommet  ved  bokettersyn,

bostyrers  innstilling  og merknadene  fra  den som ilegges  karantene.

Det  dreier  seg heller  ikke  om straff,  men  et beskyttelsestiltak  mot  uønsket  forretningsførsel.

Det  er videre  på det  rene at hovedmålgruppen  er konkursgjengangerne.  I tillegg  tas det sikte

på å luke  ut useriøse  forretningsdrivende.  Før  retten  foretar  en  vurdering  av  om  Tadeusz

Janusz  Dorula  skal  ilegges  konkurskarantene,  skal  det kort  redegjøres  for  lovgaget.

Retten  bemerker  at grunnvilkåret  for  konkurskarantene  må være  at det  er noe å bebreide  den

som ilegges  karantene,  enten  i form  av straffbar  handling  eller  uansvarlig  forretningsførsel,

jf.  konkursloven  fg I42  (l)  nr.  I og 2.

Anvendelse  av konkursloven  FS) 142 (l)  nr. I forutsetter  at det må foreligge  skjellig  gurm  til

mistanke  om at en straffbar  handling  som har  tilstrekkelig  relevans  og alvorIighet  er begått,

og for  at de subjektive  vilkårene  for  straff  er tilstede  for  de aktuelle  personer.  For  anvendelse

av konkursloven  § 142  (l)  nr. 2 forutsetter  at det må  påvises  uforsvarlig  forretningsførsel

som grunnlag  for  å anta at den eller  de ansvarlige  for  denne,  er uskikket  til  å stifte  eller  lede

selskap  med  begrenset  ansvar.

Retten  bemerker  videre  at det fremgår  av konkursloven  § 142  (2) at selv  om  ett eller  begge

grunnvilkårene  er oppfylt,  må  det  foretas  en total'vurdering  hvor  særlig  rimeligheten  av  bruk

av konkurskarantene  må vurderes.

I rettspraksis  er det  krevd  noe mer  omfattende  eller  alvorlige  forhold  for  å ilegge

konkurskarantene  for  personer  som  iUce tidligere  har  vært  under  konkurs  eller  involvert  i

konkurs  på relevant  kritikkverdig  måte.  Kriterier  vil  da særlig  være  utilbørlig  berikelse,

unndragelse  av betydning  eller  meget  slett  eller  fravaerende  regrtskapsførsel.

Retten  går  deretter  over  til  å drøfte  om Tadeusz  Janusz  Dorula  skal  ilegges

konkurskarantene.

Retten  bemerker  at Tadeusz  Janusz  Dorula  har vært  involvert  i en tidligere  konkurs:

Bygg  T. Dorula  AS

Org.nr.:  921 332 149

Pålsnesveien  6

4643 Søg;ne

Retten  vurderer  den historikken  som fremkommer  ovenfor  som «uforsvarlig

forretningsførseb>  i henhold  til  konkursloven  § 142 (l)  nr.  2.

Retten  viser  videre  til  sluttinnberetningen  hvor  det fremgår  at Tadeusz  Janusz  Dorula  i
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dette konkursboet  med skjellig  grunn mistenkes  for brudd på bokføringsloven  og

regnskapsloven,  jf. straffeloven  §§ 392-394, og overtredelse av merverdiavgiftsloven,

jf. straffeloven  §§ 378 og 379.

Retten finner  at lovkravet  ikonkursloven  § 142 (1) nr. l må anses  oppfylt.

Retten har vurdert,  og finner  Tadeusz Janusz Dorulas  tidligere  involvering  i et selskap

som er tatt under konkursbehandling,  tilsier  at konkurskarantene,  også  etter  en samlet

helhetsvurdering,  ikke fremgår  som urimelig  overfor  harn. Det vises  i denne

forbindelse  også til  at begge vilkårene  i konkursloven  e) 142 (1) nr. I og  2 er oppfylt.

Retten konkluderer  etter dette med at Tadeusz Janusz Dorula  skal  ilegges

konkurskarantene  i henhoØd til  konkursloven  § 142 (1) nr. l og 2, jf. (3).

Konkurskaranteneperiodens  lengde fastsettes i samsvar  med kkl. § 142 (3) til  2 år

regnet fra konkursåpningen  som var 12. mars 2020, jf.  konkursloven  fS) 142 tredje  ledd.

Slutning

Tadeusz Janusz Dorula,  født 14.03. 1976, ilegges konkurskarantene  i henhold  til

konkursloven  § 142 (3), jf.  (1) nr. l og 2, således at han for et tidsrom  av 2 - to - år regnet

konkursåpning  12. mars 2020, ikke kan stifte  aksjeselskap, forretningsavdeling  av

utenlandsk  selskap, næringsdrivende  stiftelse,  boligbyggelag,  borettslag  og sarnvirkelag,

eller påta seg eller reelt utøve nye verv som medlem  eller  varamedlem  i styre eller som

daglig  leder (administrerende  direktør)  i et slikt  selskap.

Konkurskarantenekjennelsen  har virkning  fra avsigelsen, og varer til 12. mars  2022.

Overtredelse  av konkurskarantenekjenne1sen  er straffbart  imedhold  av konkursloven  §143a.

F,leAenJloiev

Kjennelsen  meddeles påtalemyndigheten,  bostyrer  og forkynnes  for Tadeusz Janusz Dorula.

Melding  om konkurskarantene  sendes i særskilt  melding  til Konkursregisteret.

Ankefristen  er 1-  en -  måned, jf. konkursloven  § 153.
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