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Sakens  bakgrunn:

Kristiansand tingrett åpnet konkurs hos Bulstein Bygg AS, org. nr.: 917 971 307, den19.09.2019.

Grunnlaget for konkursen var begjæring om konkurs fra Skatteetaten datert 03.09.2019.

Som bostyrer ble advokat Øystein Vikstøl  oppnevnt.

Bostyret har i sin innberctnin@ til retten. datcrL 12. juni 2020, innstillet  på at Vladimir[(aramfilov Hadzliiyski ilegges konkrirskarantcne,

I sluttirinberetningen har bostyrer gitt følgende uttalelse vedrørende  spørsmålet  omkonkurskarantene:

«<En skyldner hvis bo er tatt under konkursbehandling, kan  settes  i
konkurskarantene av skifteretten dersom

l) vedkommende med skjellig grurrn mistenkes for en straffbar handling i
forhindelse med konkursen eller den virksomhet som har ført til insolvensen,eller

2) ciet tyyå anlas al vedkomn'rei'itle på grmm (/l) i4fiirsvtn4igjorretmngsfiyisse/ er
uskikkef til åslifte et n).»ltselsk«tp dier å være sl).ireinedicr»y eller ck(r41ig leder(admirtistrererxde  direktør)ietselskap.

Veti avgioreheiy  skal del legge.sa vekt på om det under l'iensyn til sk)4dnerens
hcttullenyåte ogf6rho1dene,%  t»vrigsynes  rimelig  åsetre  han'iikarantene.

Som det fremgår av Vpkt. 8, rolleriandre konkurser, har Vladimir Karamfilov
Hadzhiyski  vært invo1verti2  andre konkurser

Stål og Betongmontasje  AS
0rg.nr.:997  892 194

c/o Vladimir Karamfilov Hadzhiyski
Svarttjønnheia
4645 Nodeland
Roller:  Daglig  leder og styreleder

Avshdniiægsdato for  konkum: 23. 03.201 6

BulsteinAS

0rg.nr.:911  963 035

c/o Vladimir Karamfilov Hadzhiysjci
Svarttjønnheia

4645 Nodelarxd
Roller:  Dagligleder  ogstyreleder

Avslutningsdatoforkonkurs:  08.11.2018
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I10n0æ0/roveælerretxde bo er VladimirKaramfilovHadzhiyski sfflreleder, daglig leder og

Det fremgår av Eidsivatiizg lagmannsretts kjetxnelse av 01.]0.2012 dok. nr.LE-201242537  følgerrde:

""Formtelet med im7%ihgen av reglene om konkurskarantene var først  ogfrem.s'/ å hindre.s'åka7tc"konkursgjengangere"iå utøve næringsvirksomhet.
Del «iises bhmt mmel til Olptp.w, .50 (1980-1«)8]) pr:'t side 50. I
"Konkurskarmytene - villcår og virknin3H", (200l) på side 12, uttaler
Sdyonlyo«vd (// til tross .'/or (// regietye ,forst og fretiysr er my'itet på
konkursgjengangere, er det intet i veien J;or å benWle regleøve om
korxkurskaranterxe også på første gangs konkztsdebitorer, aetter en nærmere
vurdering. Schonhowd fremholder at reglene om .?conkurskaranterie i et slikt
perspektiv har et tille,gg.sl'ormål av individualpreventiv art, nemlig  å hiridre  at
en første gangs konkursdebitor blir en konkursgjenganger.  Etter
lagmanssretter»s syn må det imidlertid være tale om forholdsvis  gravererxde
forhold for at det skal være aktuelt å ilegge karantene for en første  gangskonkursdebitor."

/ tillegg til detle vi.soe,s det lil T'[lII (Slrqjjb«trej;oriiohl) iwor detfremgåi'  af det er
sk,iellig grunøæ til ønistrtiøke onø bruddpå straffe/ovens knp. 31 (Kreditorvern).

Strttl%ovens g  403, 404 og 405.

Teslaen med reg.nr. EK 77069 var finansierl civ DNB Fimns, o;q ti'iedsalgsyiigt
som sikkerhet. Det er ikke særlig tvilsoinl ai debilor ved å /(/ me«l seg deime
eiendelen til Bulg«tritt, hsaor deri,forst i år blc be,slaghigf ctv hulgarsk  politi  og
fraktet til Notge, overlrerslri.,1'; 403. 1a14j2'ti1 er dels!cielliy grætnn lil  mismtyke niir
det.

Detforhold  at de øwige tre biler, med tillegg av tilhengeren,  blir  tatt  ut av landet
gjøratbostyretfirmerdeterskjeØliggrunnti(mistankeomovertredelseavstrl.  g
404 og 405.

Nærværende er ikke ment å være uttømmende,  og det overlates til Agder
Politidistrikt  å forfølge  dette videre.

Det er derfor bostyrets konklusjon at detinærværende tilfelle anbefales å ilegge
konkurskarantene for Vladimir Karamfilov Hadzhiyski. Hans invoØveringito
andre konkurser, herunder uforsvarlig forretningsførsel, samt skjellig grunn til
mistanke om flere straffbare forhold, gjør ham uskikket til å stifte et nytt selskap
eller  inneha  verv  som daglig  leder eller  styrelederietslikt  selskap.

FIva angår forretningsførselen så vises det til hva som er sagt tozder VIII

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

Nærværende  oversendes Ågder Politidistrikt, samt Vladimir Karamfilov
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Hadzhiyski for særskilt vurdering av det foreslåtte.»

Re[tcnharf'åt(fore1agtbo5tyretsinnsti]ling[or V1adimirKaramfilovI-{adzliiyski.Rettenhar
inncn uttalelsesfristcns Uløp den 26.06.2020 ikke ruoltatt inerknader fta VladimirKaramfilov Hadzliiyski,, vcrkcn skritt)ig  cller i'iuintlig.

Rettens  merlaiader

Retten bemcrker innlcdningsvis at konkursl<arantci'ie ska1 ktinne ilegges på et for]ioldsvissummarisk grut'tnlag, uten de samme krav (il l»evis og bcvisftrsel som ved for cksempel enstraffesak.

DeL vil være tilstrekkelig for rctten å bygge på opplysninger freinkommet ved bokettersyn,bostyrers innstilling og merknadene tra den SO)I'l ilegges ki rantene.

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

Det er videre på det ret+e at hovedmålgruppen er konkursgjengangerne. I tillegg  tas det siktepå å luke ut useriøsc  foirctningsdrivende.

Før retten foretar en vurdering aV om Vladimir Karanifilov  Hadzhiyski  skal ilegges
konkurskarai'itcne,  skal det kort redegjøres for lovgrunnlaget.

Retten bemerker at grunnvilkåret for konkurskarantene må være at det er noe å bebreide densom ilegges karantene, enten i form av straffbar haitdling  eller uansvarlig  forretningsførsel,jf, konkursloven  § 142 (1) m. 1 og 2.

Bruk av § 142 (1) nr. l forutsefter at det må foreliggc skjcllig  gninn  til mistanke  om  at enstrafØbar haiidIing som har tilstrekkelig relevans og alvor1iglict  er begått,  og for  at de
subjektive  vilkårene  for straff  er ti1stede  [or  de aktueIlc  personer.

Bntk  av § 142 (l)  nr. 2 forutsetter  at det må påvises uforsvarlig  forretningstørsel  som
grunnlag  for å anta at den elier de ansvarlige  for denne, er uskikket  til El slil-te  cller  lede
selskap  med  begrenset  ansvar.

Retten bemerker videre at det fremgår  av kkl. § 142 (2) at selv om ett eller begge
grunnvilkårene  er oppfylt,  må det foretas en totalvurdering  hvor særlig rimeligheten  av bruk
av konkurskarantene  må vurderes.

I rettspraksis er det krevd noe mer ornfattende eller alvorlige  forhold  for å ilegge
konkurskarantene  for personer som ikke 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  fraværende  regnskapsførsel.

Retten  går  deretter  over  til  å drøfte  om  Vladimir  Karatnfilov  Hadzhiyski  skal ilegges
konkurskarantene.
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Retten bemerker at Vladimir Karamfilov Hadzhiyski, har vært  involvert  i2  tidligerekonkurser:

Stål og Betongmontasje  AS
Org.nr.:  997 892 194

c/o Vladimir Karamfilov  Hadzhiyski
Svailtjøniilit'ia

4645 Nodeland

Bulstein  AS

Org.nr.:  911 963 035

c/o Vladimir  Karamfilov  Hadzhiyski
Svarttjøi'u'ilieia

4645 Nodeland

Retten vurderer den historikken som fremgår ovenfor  som  «ufors*arlig
forretningsførseb>  i henhold  til  kkl.  e) 142  (1) nr,  2.

Retten viser videre til sluttinnberetningen hvor det fi'eingår at Vladiinir Karamfilov
I-Iadzhiyski i dette konkursboet med skjellig grunn mistenkes for brudd liå straFfeloven§§ 403,  404 og  405.

Retten finner at lovskravet ikkl.  § 142 (1) m. l må aiises oppfylt.

Retlen )iar vurdert, og Øiimer Vladimir  Karamfilov [-Iadzliiyskis tidligere  involvering  i
to tidligere selskaper som er tatt uttder konkursbehandling, lilsier  at konkurskarantene
ikke  fremgår  som urimelig  overfor  ham.

Retten konkluderer etter dette med at Wadimir Karamfilov Hadzhiyski  skal ilegges
konkurskarantene  ihenhold til kkl. § 142 (I) nr. ) og 2, jf.  (3).

Konkurskaranteneperiodens  lengde  fastsettes  i samsvar  med kkl.  § 142 (3) til 2 år
regnet  fra  avsigelsen  av nærværende  kjennelse,
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SLUTNING

Vladiinir  Karainlilov  Hacizliiyski.  født ]7.07.1984,  ilegges  konkurskarantcne  i bc'i"il*oldtilkonkursloven  § 142 (3),jf.  (l)  nr. 1 og 2, såledcs  at l'uin for  et tidsrom  av to år regnet  l'ra idagikke  kan stiftc  aksjesclskap,  fon'elningsavdeling  av hite.nlandsk sclskap.  na:ringsdrivendestiftelse,  boLigbyggelag.  borettslag  og samvirkelag.  eller  påta seg e[ler  rcelt  ute  nye yei'vsom  mcdlen'i  elLer varamedlem  i styrc  ellcr  som administrercncic  dire]<tor  i et slikt  selskap.

Konkurskarantenekjennelsen  har virkning  fra avsigelsen.

Overtredelse  av konkurskarantenekjennelsen  er straffbart  i medhold  av kkl.  §143a.

i' , i1

Kjennelsen  meddeles påtalemyndigheten og bostyrer og forkynnes for saksøkte. Meldirig
om konkurskarantenen sendes Konkursregisteret.

Ankefristen  er 6n måned, jf. konkursloven § 153,
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