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Till statsrådet och chefen
för Näringsdepartementet

Genom beslut den 24 1994 regeringen chefen förbemyndigademars
Näringsdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten

tillämpningen näringsförbudutvärdera lagen 1986:436 och geav om
förslag till de ändringar nödvändiga föri regelsystemet bedömssom

lagen skall fungera tillsyneneffektivt överprövaatt samt om
näringstörbud bör förändras.

Med stöd detta bemyndigande tillkallade departementschefen denav
Östberg22 april 1994 särskilddåvarande överáklagaren Eric som

utredare.
Att biträda utredaren förordnades den 13 juni 1994expertersom

chefskronofogden länsskattechefenMagnus Jisborg, Lindberg,Bert
hovrättsassessor kriminalkommissarienMikael Mellqvist, dåvarande
Rolf Nilsson, departementssekreterarna Stridsberg och FrankLena

Åbjöms-Walterson riksdagsledamoten advokaten Rolfsamt numera
son.

Till sekreterare utredaren förordnades den 27 april 1994 numera
distriktsáklagaren Guné.Lennart

Utredningen Näringstörbudsutredningen.antog nanmet
Härmed överlämnar utredaren betänkandet Ett renodlat närings-

förbud slutförtSOU 1995:1. Utredaren har härmed sitt uppdrag.
Åbjörnsson.Särskilt avgivits Lindberg ochyttrande har RolfBertav

Stockholm i januari 1995

ÖstbergEric

Lennart Guné
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Sammanfattning

Lagen näringsñrbud har varit i kraft sedan den 1 juli 1986.om
Enligt denna kan den åsidosatt sina åligganden i närings-grovtsom
verksamhet meddelas förbud driva näring i högst fematt år. En
förutsättning är det påkallatär frånatt allmän synpunkt. Om
oegentligheterna inte förekommit i verksamhet försatts ien som
konkurs måste åsidosättandet bestå i brott viss dignitet eller iav
avsevärd underlåtelse betala skatteratt m.m.

Näringsförbud meddelas allmän domstol på talan åklagare.av av
Om det är uppenbart grund för näringsförbud föreligger,att kan
domstolen i avvaktan slutligtpå beslut meddela tillfälligt näringsför-
bud. Den underkastadär näringsñrbud står under tillsynsom av
sådan kronofogdemyndighet tillsynsmyndighetär i konkurssom
TSM. Näringsförbuden antecknas i centralt, offentligt register.ett
På offentliggörssätt inteannat näringsförbud.

I den allmänna debatten och internt inom rättsväsendet har det
riktats kritik näringsförbudslagstiftningenmot huvudsakligt inne-av
håll den tillämpas för sällanatt och efterlevnaden de förbudatt av

meddelas inte kontrolleras effektivt.som

Utvärdering

Utredningen har underlag för de ändringsförslag lämnassom som
företagit grundlig utvärdering lagstiftningen och dess tillämp-en av
ning. I samband därmed har bland de 156 näringsförbudannat som
gällde vid utgången maj månad 1994 och de domar34av som
sedan den juli1 1980 meddelats för överträdelse näringsförbudav
granskats.

Utvärderingen visar det årligen meddelasatt 50närmare nya
näringsförbud och det löpande antalet förbudatt övervakassom
uppgår till omkring 170.

De väsentligaste iakttagelserna vid utvärderingen framgår föl-av
jande punktvisa uppställning:

Så0 alla näringsförbudgott grundas brott ipå näringsverk-som
samheten. Oftast förbudsfråganprövas samtidigt med åtal för
brott.
I 80O än de fall där förbudenprocent grundatsmer på brott,av
har brottsligheten föranlett fängelsestraff minstpå månader.ett sex
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heltgrundasnäringsförbudgällandehandfullEndast0 av nuen
skatterbetalaunderlåtelsehuvudsakligen påeller att m.m.

ställaanledninghaftfalldessavissa atthar iUtredningen av
lagenmeddelas. Debortförbudhuruvidatilltveksamsig av

sig svåravisatförbud harför attförutsättningarnauppställda
betalningsunderlåtelsefallen.tillämpa på

haråsidosättandevarjeåberopamöjlighetenTrots typatt0 av
huvudsakligen pâellerheltgrundatsförbudfalliinte något

betalningsunderlåtelse.elleroegentligheter brottandra än
utsträckning habegränsadmycketiförefallerDomstolarna0

brottslighe-förbudsgrundandeför denstrafftidernareducerat
samtidigt.förbudoch prövatsbrottdå fråganten, om

förbudstidenharfallgenomgångnaallahälftenI närmare0 av
angivitoftaharDomstolarnafemmaximala år.tillbestämts

oklartförbudstiden på sätt.ett
iförekommer täm-näringsförbudtillfälligtbeslutSärskildaO om

högamycketställtharDomstolarnautsträckning.litenligen
förtill grundomständigheter ettbevisningenkrav på om

förbud sällantillfälligtmedförtharsådant beslut. Kraven att
utredningsstadium.mycketförränmeddelas påkunnat sentett

inäringsförbud hartillfälligtbesluten storrelativt fåDe0 om
tidmycket långofta sedanupphävas,kommitomfattning att

förflutit.
utredningsåtgär-begränsadekrävtförbudsfräganNormalt har0

åtalmedsamband äriförtsförbudtalanfall dåder. I om
försumbara.i detutredningsåtgärderna närmaste

under-anmältfallfåi mycketharKronofogdemyndighetema0
degrundpåbland attbetala skatterlåtelse annat avatt m.m.,

åsidosätt-grovtkrav pålagensuppfyllafunnit det svårt att
ande.

ellerförhindratharutredningsresurserpolisiäraBristen pä0
med brottsambandförbudsutredningar isåvälförsenat som

förbudsutredningar.särskilda
i tillnär-meddelatsnäringsförbud inteframkommitharDet att0

tillräckligtgivitbrottmålsdomredande fall därallamelsevis
åklagarnaalltframförhärtillSkäletförbud. ärför attunderlag

förelegat.förutsättningartalansådaninte fört atttrots
iinfördesnäringsförbudsreglerdåjuli 1980den lSedan0 -

överträdelseförmeddelats30-tal domarharkonkurslagen ett-
föranlettöverträdelsernaharRegelmässigtnäringsförbud.av

domstolarnaharNormaltfängelsestraff.kortvarigarelativt
förbudstiden.förlängtsamtidigt
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TSM tycks i huvudsak0 ha kontrollgod meddelade förbud.över
Bristen i tillsynen hänför sig till TSM saknar aktivaatt egna
övervakningsmöjligheter. De måste lita till medverkan av
polis, varvid ansvarsförhållandena kan bli oklara och polisens

otillräckliga.resurser

överväganden och förslag

Utredningen har funnit näringsförbudet bör kvaratt ettvara som
bland andra medel i kampen den ekonomiska brottsligheten.mot

Mot bakgrund de ingripande verkningar förenadeär medav som
beslut näringsförbud, harett utredningen ägnat uppmärk-om stor

samhet förutsebarhet och beviskrav avseende omständigheter som
kan grunda förbud.

Enligt utredningens mening detär väsentligt förbud meddelasatt
med fasthet och konsekvens i de fall där förutsättningarna för för-
bud uppfyllda.är Ju allvarligare förbrytelserna desto viktigareär,

detär förbudsreglema tillämpas.att
Näringsförbudet måste effektivt i den meningen meddela-attvara

de förbud i praktiken får den verkan åsyftats och inte blirsom
något nämnvärd risk kan sigutan sätta över.som man

Enligt utredningens åsikt de angivnauppnås målen bäst attgenom
institutet renodlas, det vill det förenklassäga och knyts direkt tillatt
bekämpningen den ekonomiska brottsligheten.av

Utredningen har inga invändningar tankarna bakom ochmot
huvuddragen i den gällande lagen näringsförbud. De föränd-om
ringar utvärderingen tillämpningen anledning till, kansom av ger
alla större svårighet genomföras justeringarutan genom av nuva-
rande lag.

De huvudsakliga förslagen till förändringar följande:är

Brott skall0 nödvändig förutsättning förbud.förvara en
Vid kvalificerad brottslighetO skall näringsförbud huvud-som
regel meddelas.
Om det vid förbudsprövningen0 kan styrkt samtligaattanses
förutsättningar föreligger, skall näringsförbud meddelas. Det
fakultativa sålunda bort.momentet tas
Förbudstiden skall0 normalt fem Tidenär. skall dockvara
kunna bestämmas till lägst och högst sju år.tre
Den meddelasI förbud skall inte fä ha fullmaktgenerellsom att
företräda juridisk person.
MöjlighetenO meddela tillfälligt näringsförbud bort.att tas
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regelförbudstidenskallnäringsförbudöverträdelseVid som0 av
förlängas.

förändringarrad andravidareUtredningen har övervägt menen
bedömningarSådanaföreligga.tillräckliga skäl för dessainte funnit

hänseenden:i följandeblandföretagitshar annat

inte kungöras.näringsförbud skallBeslut0 om
meddeladeefterlevnadenövervakningenförAnsvaret0 avav

myndighet.tillfrån TSMinteförbud skall övergå annan

förbud, införaförnödvändig förutsättningtillbrottAtt göra enen
straffminimummånadersminstvid brott medpresumtionsregel sex

utred-enligtbörobligatorisk utformningförbudsregelnoch enge
institutet.tillämpningenhetlig och konsekventfrämjaningen aven

förbudförförutsättningarocksåändringardessa attGenom ges
fall.imeddelasregelmässigt skall grova

förbudstidennormala ärdenlämpligtutredningen detEnligt är att
i dei luftenslagskall framståförbudet intefem år. För ettatt som

långtmycketföranlederbrottslighetenförbudsgrundandefall den ett
tillbestämmasskall kunnaförbudstidenfängelsestraff föreslås att

sjutid år.högst aven
behörighetomfattandemycketgeneralfizllmalctInnehavet ger enav

hänseendeni mångaräkning och måsteför huvudmannensverkaatt
firmatecknare.ellerdirektörverkställandelikställas med att vara

meddelatsdenmotiveratdet därförutredningenEnligt är att som
juridiskföreträdagenerell fullmaktfår haförbud inte att person.

förenamöjligt ön-intedetbedömningEnligt utredningens är att
skadevållandeoch avbrytakunna ingripasnabbtskemålet attmotatt

vidställasrättssäkerhet måstemed höga krav påverksamhet så som
vadmedöverensstämmelsenäringsförbud. Iåtgärd somen som
meddelamöjlighetendärförrådgivningsförbud, börvidgäller att

till buds.näringsförbud inte ståtillfälligt
sin för-avkortanäringsförbud kan sägasöverträderDen ettsom

meningutredningensenligtmotiverarförhållande attbudstid. Detta
förlängas.regelmässigt skallförbudstiden

årligen kommerförslagmed dessdetUtredningen beräknar attatt
medföreninginäringsförbud. Detta150meddelas cirka ennya

förbudlöpandeantaletleda tillförbudstid bedömslängrenågot att
förbudantal700.till cirka Det störretiden kommer uppgåmed att

kraftigatill denmed hänsynövervaka bördärmed fårTSM attsom
medsamarbeteförbättratochkonkurseri antaletnedgången ett

befintligaförinomkunna hanteraspolisen resurser.ramen
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Inte heller i övrigt bedöms medförautredningsförslagen några
omedelbara utgiftsökningar.





SOU 1995:1

Författningsförslag

Förslag till
ändring i 1986:436 näringsförbudLag lagenom om

Härigenom föreskrivs
dels 11-13, och §§ gälla,15 17 skall upphöraatt att
dels 4-6, 10, 16 18-26 följande lydelse.14, och §§ skall haatt

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

1§
Näringsförbud fdr, det Näringsförbud skall, detär ärom om

påkallat från allmän synpunkt, pâkallat från allmän synpunkt,
meddelas den i egenskap meddelas den i egenskapsom av som av
enskild näringsidkare enskild näringsidkareåsi- åsi-grovt grovt
dosatt vad älegat honom i dosatt vad álegat honom isom som
näringsverksamhet och därvid näringsverksamhet och därvid

gjort sig skyldig sig skyldigtill brotts- gjort till brottslighet
ringa.lighet inte interinga, eller ärärsom som

Ãr för någoti avsevärd omfattning brotten inteavun-
derldtit föreskrivet lindrigarebetala skatt, stratsådan änatt
tull eller fängelse iavgiji omfattas månader, skallsexsom av

näringsförbudlagen 1978:880 meddelas,betalnings- inteomom
säkring för skatter, tullar medgeroch särskilda skäl nä-att
avgifter. underlâtas.ringsförbud kan

4§
näringsverksamhetHar bedri- näringsverksamhet bedri-Har

vits juridisk fdr, skall,vits juridiskav en person personav en
under de förutsättningar förutsättningarunder desom an- som an-

i 1-3 §§, näringsförbud näringsförbudmed- i med-1-3 §§,ges ges
delas, i fråga delas, frågaiom om

kommanditbolag: komplemen- kommanditbolag: komplemen-
tär,

handelsbolag: bolags- handelsbolag: bolags-annat annat
man, man,
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

försäkringsbo-aktiebolag ochaktiebolag och försäkringsbo-
iledamot och suppleantlag: ledamot och suppleant i lag: sty-sty-

verkställanderelsenrelsen verkställande samtsamt
vice verkställandevice verkställande direktör ochdirektör och

direktör, direktör,
sparbank ochbankaktiebolag,bankaktiebolag, sparbank och

förening: ledamotledamot ekonomiskekonomisk förening:
i styrelsen,och i styrelsen, och suppleantsuppleant

brottet idenne begåttdenne brottet nä-begått i nä-om om
eller innehade ringsverksamheten.ringsverksamheten

ställning betalningensin när av
skatt, tull eller avgift underläts
eller den juridiska för-personen

konkurs.isattes
däri egenskapstycket gäller också den än sägsFörsta annansom

harnäringsverksamhet eller utåtfaktiskt har ledningenutövat av en
näringsverksamhet.framträtt ansvarig för enskildsom en

5§
skall meddelasNäringsförbudNäringsförbud skall meddelas

Föreliggertid femför tid, lägst och för år.viss tre en aven
tid be-särskilda skäl fdrhögst fem år. annan

ochdock lägststämmas, tre
högst sju år.

6 §
får inteunderkastad näringsförbudDen ärsom

driva näringsverksamhet,
kommanditbolag el-bolagsman i handelsbolag änannatettvara

ler komplementär i kommanditbolag,ett
sparbankbankaktiebolag,stiftare aktiebolag,ett ett envara av

eller försäkringsbolag,ett
aktiebolag,i styrelsen förledamot eller suppleant4. ett ettvara

handelsbolagförsäkringsbolag,bankaktiebolag, sparbank, ettetten
ellerideell föreningekonomisk förening eller sådaneller en en

stiftelse driver näringsverksamhet,som
verkställande direktör iverkställande direktör eller vice5. ettvara

aktiebolag eller försäkringsbolag,ett
finnatecknare eller i6. i egenskap ställ-annan vara vara

ställföreträ-företrädare för sådan juridisk egenskap varaen annan
juridiskvid dare för sådan personperson som anges en
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

haellervid 4 gene-angessom
sådanföreträdafullmaktrell att

juridisk person.
ellernäringsverksamhetledningenfaktiskt utöva av en7. av en

dri-den intebokföringspliktig ävenjuridisk ärsådan omsomperson
näring,ver

bankaktiebolag elleraktiebolag, ettaktier iså många ettäga ett
aktier isamtligaförröstetaletandelhansförsäkringsaktiebolag att av

femtioöverstigerbolaget procent.
direktörverkställandeviceochdirektörverkställandeBeträffande

ochfilialerutländska1992:160enligt lagenfilialför m.m.omen
bestämmelserfinnslagenligtverksamhetförföreståndare sammaen

i den lagen.näringsförbudom
bedrivsverksamhetsådanhinderingetNäringsförbud utgör mot att

regerings-1 §i 2 kap.rättighetutövninginnebär avsessomavsom
§13 kap. 1§ eller16 kap.1kap.4l kap. 1ellerformen

§ eller82 ellerkap.3kap. leller 1tryckfrihetsförordningen
yttrandefrihetsgrundlagen.§10 kap. 1

§8
Angå-åklagare.allmäntingsrättförs inäringsförbudTalan avom

näringsförbud skall,måliförfarandetutredningen ochende omom
ivaddelar gällatillämpligailag,föreskrivs i dennainte somannat

därbrottförallmänt åtalmål rörföreskrivetallmänhet är somom
kap.enligt och 25Tvångsmedel 24är.fängelse i högststraffet är ett

näringsförbud.frågatillgripas idock intefårrättegångsbalken om
näringsfärbudTalan grun-om

§ fårdat på 2 tas sammaavupp
ellerhandläggertingsrätt som

konkursen.handlagthar

10§
näringsfär-Är Bifalls talangrund föruppenbartdet omatt en

själv-domenibud, fårföreligger, fårnäringsförbud rättenrät-
näringsfärbu-förordnatillfärbud för tidenmeddela attmantten
hindergällaskallnäringsfärbud det attfrågandess utan avom

Vidkraft.lagavunnitdomen intetillfälligtharslutligt avgjorts
skall§5 äventillämpningnäringsfärbud. av
domstolenbeaktas. Atttiddennanärings-tillfälligtfrågaEn om

tid förmedgefall kanyrkande i vissaförbud påtas avupp
18framgåravvecklingmed-förbudåklagaren. Innan avett
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FöreslagenNuvarande lydelse lydelse

Överklagasdelas skall den yrkandet meddelat nä-som ett
fd tillfälle sig, ringsförbud, fdr högreatt yttraavser rättom ome-

det finnsinte anledning delbart besluta förordnandeatt anta att
han har avvikit eller pä enligt första stycket tills vidareatt annat

häller sig undan.sätt skallinte gälla.
Rätten fdr hålla förhandling

för frdgans prövning. Till för-
handlingen skall den som avses
med yrkandet kallas personligen.
I kallelsen skall han upplysas om

frågan kanatt avgöras även om
han inte inställer Omsig. för-
handlingen gäller tillämpligai
delar föreskrifterna i 24 kap.
14 § rättegångsbalken.

Bifalls talan näringsför-en om
bud, får domeni själv-rätten

förordna tillfälligt för-mant om
bud.

l4§
I samband med näringsför- Till dom, i vilken näringgör-att

bud eller tillfälligt näringsförbud bud meddelas, skall fogas en
meddelas skall till den särskildrätten underrättelse, där inne-

med förbudet överläm- börden förbudet beskrivs.som avses av
särskild underrättelse, därna en

innebörden förbudet beskrivs.av

l6§
Om den laga- Om den laga-som genom en som genom en

kraftvunnen dom fått näringsför- kraftvunnen dom fått näringsför-
bud grundat pd 1 § 1 frikänns bud frikänns från föransvar
från för brottsligheten, brottsligheten, skall näringsför-ansvar
skall näringsförbudet samtidigt budet samtidigt upphävas. Avser
upphävas. Avser frikännandet frikännandet endast viss delen
endast viss del brottslighe- brottsligheten eller hänförsen av av

eller hänförs denna dennaunder underten mildare straffbe-
mildare straffbestämmelser, skall stämmelser, skall rätten pröva
rätten pröva och under vil- och under vilken tid förbudetom om
ken tid förbudet fortfarande skall fortfarande skall gälla. fallI som
gälla. fallI får får ocksårättensom avses nu avses nu upp-
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

beslutändraellerhävaändra ettellerupphäva omocksårätten
för rätte-skyldighetskyldighet attbeslut svaraattett svaraom

sådantgångskostnader, etträttegångskostnader,för ett omom
medsambandimeddelatsharsambandimeddelatssådant har

förbud.domenförbud.med domen omom
upphävabeslutkonkurs- Rättens attdetUpphäver omrätten

näringsfcârbudändraellerförutsättning ettutgjortbeslut som
omedelbart.skall gälla2näringsförbud enligtför ett

samtidigtnäringsförbudetskall
upphävas.

upphävabeslutRättens attom
näringsförbudändraeller ett

omedelbart.gällaskall

§18
meddelar be-domstolEnbe-meddelardomstolEn somsom

fär fast-näringsförbudslutellernäringsförbudslut omomom
vil-tid efterbegränsadställaskallnäringvörbudtillfälligt en

ti-gälla,förbudet skallkentid efterbegränsad omfastställa en
awecklingenförbehövsdengälla,skallförbudet avvilken om

anställning,näringsverksamhet,awecklingenförtiden behövs av
ellerhandelsbolagidelägarskapanställning,näringsverksamhet,

6 ochiaktieinnehavhandels-idelägarskapuppdrag, angessom
§§.7aktieinnehavellerbolag som an-

synnerligaföreliggerdetOmföre-fär§§.6 och Rätteni 7ges
avvecklingtiden förfårskäl,fåråtgärdervilkaskriva som

denansökanpåförlängasjör-skall someller avvidtas varasom
förbudet.fåtttid och vaddennaunderbjudna

förläng-målBeträffandenäringvörbud ifått omden öv-som
avveckling gäl-tiden förningiaktta.dd harrigt avatt

vaddelartillämpligaler isynnerligaföreliggerOm det som
för-talan§8iföreskrivsavvecklingförtidenskäl, får omom

målsådantbud. Ettdenansökan tasförlängas på upp avav som
hand-tidigareden tingsrättförbudet.fått som

näringsförbud.måletlagtförläng-Beträffande mål omom
stället rät-Målet får igäl-avvecklingför tastidenning upp avav

harsökandendärdeniupphävandevad ortler tensägs omsom
hän-medhemvist, rättensitttred-andra ochförbud 17 §i omav

kostna-utredningentill samtstyckena. syn
omständigheteroch andrader

lämpligt.detfinner
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Mäl förlängning tidenom av
för avveckling fdr avgöras utan
huvudfärhandling, sakenom
ändå kan utredas tillfredsställ-
ande. Har beslutaträtten att
målet skall huvud-avgöras utan
förhandling, skall parterna ges
tillfälle slutföra sin talan,att om
det inte uppenbart dettaär att

behövs.inte

§19
Den underkastadär nä- Den underkastadärsom nä-som

ringsförbud eller tillfälligt ringsförbud får medges dispensnä-
ringsfärbud får medges dispens för driva näringsverksam-att en
för driva näringsverksam- het, innehaatt anställning elleren
het, inneha anställning eller uppdrag, delägare i ettvara
uppdrag, delägare i handelsbolag eller vissaägaettvara
handelsbolag eller vissa aktier.äga Rätten får föreskriva vad
aktier. Rätten får föreskriva vad den medges dispens har attsom
den medges dispens har iaktta då denna utnyttjas.som att
iaktta då denna utnyttjas.

20 §
En dispens får återkallas, dispensEn får återkallas,om om

den medgetts denna över- den medgetts dennasom över-som
träder näringsförbudet eller det träder näringsförbudet eller
tillfälliga näringwrbudet brytereller föreskrift ärmot en som
bryter föreskrift knuten till dispensen.mot är Detsammaen som
knuten till dispensen. Detsamma gäller den medgettsom som
gäller den medgetts dispens från förbud i 6 § iom ettsom
dispens från förbud i 6 § i hänseende åsidosätterett vadannat

hänseende åsidosätter vad åliggerannat honom i den verk-som
åligger honom i den verk- samhet med dispen-som som avses

samhet med dispen-som avses sen.
sen.

21 §
En fråga dispens får frågaprövas En dispens får prövasom om

i samband med dom närings- i samband med dom närings-om om
förbud eller beslut tillfälligtom
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

gjordefterellerförbudefterellerndringyörbud senareenen
ansökan.ansökan.gjordsenare

dispens prö-frågaNärdispens prö-frågaNär omenomen
tillämpligaigällersärskilt,tillämpligaigällersärskilt, vasvas

tredje§i 18vad sägsdelarandra§i 17vaddelar sägs somsom
styckena.färdeochtredje styckena.och

22§
dis-återkallelseTalandis-återkallelse avTalan omavom

åklagare.allmänförsåklagare.allmänförs avpensavpens
särskiltifrågan prövassärskilt När ettifrågan prövasNär ett

vaddelartillämpligaimål gällervaddelartillämpligaigällermål
stycket.tredje18 §istycket. sägsandrai 17 §sägs somsom

dock ävenfårMålet tasdock även avfår uppMålet tas avupp
tidigare prövattingsrättdentidigare prövatden tingsrätt somsom

dispens.frågandispens.frågan omom

23§
registreringsverketochPatent-registreringsverketochPatent-
register nä-föra överskallnä- ettregister överföraskall ett

ringsförbud.tillfälligaochringsförbud nä-
ringsförbud.

24§
näringsförbudTillsyn övernäringsförbud attTillsyn över att

kronofog-deefterlevs utövasnäringsförbudtillfälligaoch av
tillsyns-demyndigheter ärkronofog-deefterlevs utövas somav

Tillsynenkonkurs.imyndighetertillsyns-demyndigheter ärsom
kronofogde-denankommerTillsyneni konkurs.myndigheter
tillsynsmyn-ärmyndighetkronofogde-denankommer på som

hand-konkurserfördighettillsynsmyn-myndighet är somsom
denitingsrätten ortvidläggshand-konkurserfördighet som

underkastadärdendäri dentingsrättenvidläggs ort som
bosatt.förbudetunderkastad ärden ärdär som

förharTillsynsmyndighetenbosatt.förbudet är
stycketförsta rättenligtmisstänka tillsynskäldet finnsOm att

polismyn-biträdeerhållaöverträds ellerförbud att avattatt ett
19 § dighet.enligtfått dispensden som

misstänkaskälfinnsdetOmåligger attvadåsidosätter som
elleröverträdsförbud attverksamheti den etthonom attsom

19 §enligtdispensfåttdenvadellerdispensen,med somavses
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

föreskriviträtten i samband åsidosättersom vad åliggersom
med den beviljade dispens,att honom i den verksamhet som
skall tillsynsmyndigheten göra med dispensen, eller vadavses
anmälan förhållandet till föreskriviträttenom i sambandsom
åklagaren. med den beviljade dispens,att

skall tillsynsmyndigheten göra
anmälan förhållandet tillom
åklagaren.

25§
Den överträder nä- Denettsom överträder nä-ettsom

ringsförbud eller tillfälligt ringsförbud ellerett bryter mot en
naringsförbud eller bryter föreskrift meddelatsmot medsom

föreskrift meddelats med stöd 19 §en skall dömas tillsom av
stöd 18 eller 19 § skall dömas fängelse i högstav två år eller, om
till fängelse i högst två år eller, brottet ringa,är till böter eller

brottet ringa,är till böter fängelse i högstom månader.sex
eller fängelse i högst måna-sex
der.

26§
Ett näringsförbud över- Ett näringsförbudsom över-som

träds fdr förlängas med högst träds skall förlängas med högst
fem år. Sker flera förlängningar, fem år inte särskilda skälom
får den sammanlagda tiden för medger förlängning kanatt
förlängning inte femän underlátas. Sker fleravara förläng-mer
år. Talan förlängning skall ningar, får denom sammanlagda
väckas innan förbudstiden har tiden för förlängning inte vara
gått ut. femän år. Talan för-mer om

längning skall väckas innan
förbudstiden har gått ut.

När fråga ñrlängning prövas särskilt,en gäller i tillämpligaom
delar vad ñreskrivs i 8 § mål näringsförbud.som om om

I 20 § finns bestämmelser återkallelse dispens förbudnärom ettav
överträds

.

Denna lag träder i kraft den
Genom ikraftträdandet upphör tillfälliga näringsförbud, som

meddelats rätten samtidigtutan att meddelat näringsförbud, gälla.att
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tillämpas även§18stycket ochförsta1 §lydelsernaDe avnya
ikraftträdandet.föreväcktsnäringsförbuddär talani fall om

§ ii 26bestämmelsenstycket och§ andrai 1Bestämmelsen4.
ikraftträ-efterbegåttsbrottpåendasttillämpaslydelsedess somnya

dandet.
beträffandeendast6 §§ tillämpasoch5lydelsernaDe avnya

åsido-haikraftträdandet grovtefterförförbudmeddelasden attsom
näringsverksamhet.ihonomålegatvadsatt som
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Utredningsdirektiven1

näringidkaförbudgenerelltåläggamöjlighetEn attettatt personen
in-Regler ijuli 1980. ämnetfunnits sedan den 1i svenskhar rätt

missförhållandendekonkurslagen och förutsattefördes i att som
i konkurs. Dessaslutatförekommit i verksamhetåberopades somen

missbruk kon-tilltagandestävjainfördes förbestämmelser att ett av
lagstiftningen.associationsrättsligakursinstitutet och den

det kun-lagstiftningsärendet uttaladesi anslutning till detRedan att
till gri-borde kunnanäringsförbudintefinnas skälde övervägaatt om

År 1981 tillsat-i konkurs.fall då gåttockså i andra än personenpas
utvidgatutreda nä-kommitté förparlamentariskdärför ettatttes en
betänkande1984 sittNäringsförbudskommitténringsförbud. avgav

näringsförbud.till lagmed förslag1984:59Näringsförbud SOU om
kommittéförslagetgrundadesi väsentligtproposition alltEn som

1986:436126. nä-198586: Lagen1986 prop.under år omavgavs
1986.julikraft den 1ringsförbud trädde i

beslutades vid regeringssam-1994:24dir.Utredningens direktiv
chefen för Näringsdeparte-Dåvarande1994.24manträde den mars

därvid:anfördestatsrådet Westerberg,Permentet,

vidtagit föreslagit1991 ochtillträdde årsedan denRegeringen har
Samtidigtföretagarklimatet.förbättraföråtgärderantal attett stort

företagandet vik-det ocksåföråtgärder ärvidtas politiskadetsom
vad kallastillhör brukarföreteelsermotverka detigt att somsom

eko-skattebrottslighet,företagandets bakgård. kan gällaDet annan
i syf-dispositionerolagliganomisk brottslighet och olika former av

betydelseregelsystem spel. störstaDet ärsätta attte att ur av
beteendendessaolika åtgärder kraftigt markerar attstaten genom

inte tolereras.
Åtgärder högbörnäringsfrihetenmissbrukardemmot gessom

uppmärksamhetprioritet. Regeringen har därför ägnat stor pro-
missbrukgrundföljerde marknadsstörningar påblem med avsom

uppstår påskadeverkningarde andrakonkursinstitutet och somav
brottslighet.olika ekonomiskgrund typer avav

näringsförbudsinstitutet ärRegeringens bedömning är ettatt av
ochbrottslighetekonomiskmotverkaviktiga medel förflera att
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snedvridning konkurrensen sker missbrukt.ex.av som genom av
konkurser.

Det har dock, vi här redovisat, i olika sammanhang ifråga-som
näringsförbudsinstitutet fungerar tillfredsställandesatts påom ett

sätt.
Sammanfattningsvis har det gjorts gällande problemen föl-äratt

jande.
Lagens preventiva effekter kan i vissa fall ifrågasättas.-
Förbudet för fysiska i konkurs bedriva bokförings-attpersoner-
pliktig verksamhet fungerar inte i praktiken.
Lagen tillämpas för sällan.-
Yrkanden näringsförbud bifalls sällan.ytterstom-
Informationen vilka har belagts med närings-om personer som-
förbud inte effektiv.är

framgårDet inte alltid klart vilkenpå grund näringsförbudett-
har meddelats.
Tillsynen näringsförbuden fungerar inte effektivt grundpåav av-
bristande och grundpå tvångsmedel saknasattresurser av som
krävs för genomföra förhör och andra åtgärder kanatt som vara
nödvändiga i tillsynsverksamheten.

Departementschefen anförde vidare beträffande uppdragets innehåll
och inriktning:

Utredaren skall utvärdera hur tillämpningen lagen närings-av om
förbud har fungerat under de år den varit i kraft.

Utredaren skall lyfta fram de problem framträtt vid tillämp-som
ningen lagen. kanDet exempelvis problem följerav vara som av
lagstiftningen sigi bl.a. den för tolk-att stort utrymmegenom ger
ningar, lagen tillämpas sällan befintliga rutiner, makt-att samt av
medel, organisation och viktigEn uppgift ocksåär attresurser. un-
dersöka förekomsten bulvanskap i samband med näringsförbud.av
Särskild uppmärksamhet bör problemenägnas med att personer

ålagts näringsförbud kringgår förbudet skaffa sigsom attgenom
generell fullmakt företräda företag s.k. faktiskt ställföreträdar-att
skap.

En uppgift för utredaren skall kartlägga vilkaattannan vara pro-
blem finns vid övervakningen meddelade förbud. Utredarensom av
skall belysa i vilken utsträckning kontrollen efterlevnadenav av
meddelade beslut hindrat överträdelser lagen. Utredaren skall iav
detta sammanhang analysera varför övervakningen uppfattas som
otillräcklig.
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främstinternationaliseringen,skall också belysa hurUtredaren
påverkakanEU-medlemskap,och eventuelltEES-avtalet ettgenom

näringsförbuden.tillsynen över
näringsförbudenorganisationen tillsynendet gäller överNär av

skall flyttasuppgiftenförsärskiltskall utredaren pröva ansvaretom
i kon-tillsynsmyndigheterkronofogdemyndigheterfrån de ärsom

polis åklagare.kurs till eller
åsidosättandevidpåföljdenUtredaren skall också pröva avom

ochtill brottetsi förhållandenäringsförbud väl avvägdär art ger
effekt.preventivförväntad

ef-fungerarlagen intetillämpningenutredaren finnerOm att av
lämnas.i regelsystemetfektivt skall förslag till ändringar

tillregeringen1994 har20 oktoberregeringssammanträde denVid
199394:LU20 ochbetänkandelagutskottetsutredningen överlämnat

såvittbeaktandeutredningen för1993941228 tillskrivelseriksdagens
anförde utskottet:betänkandethemställan.i utskottets I7avser mom.

näringsför-kungöramöjlighetUtskottet kan konstatera någon attatt
uppfattningmotionärernasdelarUtskottetinte ñreligger.bud ännu

regeringenochmöjlighetdet behövs sådan snarastattatt anseren
härför.erforderliga åtgärderbör vidta

tillsin meningriksdagenanfördesålundaVad utskottet somgav
kärma.
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Utredningsarbetet2

lyf-utredningenhuvuduppgift förUtredningsdirektiven attanger som
ochtillämpningen lagenframträtt vidproblemfram attta avsom

effektivisera nä-förförändringar i gällande regelsystemföreslå att
möjlighe-reglerbåde deringsförbudsinstitutet. Detta gäller styrsom

möjlig-reglernäringsförbud och demeddela någon ettterna att som
förbud.gällandeför hadöma någon överträttgör ettatt att

vi hafthuvuduppgiften harförunderlagerhålla fullgottFör ettatt
därvidnäringsförbud ochtillämpningen lagenutvärderaatt omav

såväl sådanaframkommit. gällerDetgranska de problem pro-som
i förhål-arbetemyndigheternaslagstiftningen i sig ochblem rörsom

med möjligheternasammanhängerdärtill problemlande attsomsom
reglerna.kringgå

närings-ålagda156månad 1994Vid majutgången personervarav
vi in-regelsystem hargällandemed utvärderañrbud. arbetetI att

tilloch beslut legatdomarsamtliga deoch igenomhämtat gått som
generelltEfter införandet nä-näringsförbud.för dessagrund ettav

fördömts31sammanlagtden juli 1980 harringsförbud 1 personer
Även dessa domardem.meddelatsnäringsförbudha överträttatt som

förhåller sig meddetigenom. På sätthar inhämtats och gåtts samma
näringsförbud hargällandeinneburitavgörandende att ett upp-som

hävts.
tillgängliga Riksskatte-funnits hosharangivna avgörandenOvan

intill halvårsskiftet 1994vilkenexekutionsjuridiska enhet,verkets
förföreträdaremedfört näringsförbudsregistret. Genom kontakter

och beslutvi fått tillgång tillåklagarväsendet har också domar som
näringsförbud ogillats.inneburit talanatt om

dockharnäringsförbud ifrågasättsanmälningardel de därEn av
fåutredningsstadium. Förtidigtblivit avskrivna redan på attett en

bred ochsåövrigt inhämtainblick i skälen härtill och iävennärmare
praktiskaochformellamöjligt vilkadjup information pro-som om

vi iharnäringsförbudslagenvid tillämpningenblem stormött avsom
varit iandra sättsammanträffanden med ochutsträckning ordnat

har i förstamyndigheter. Dessakontakt med företrädare för berörda
i kon-tillsynsmyndigheternaochhand varit åklagarmyndigheterna

skat-polismyndigheterna,kronofogdemyndigheterna,kurs, ävenmen
har konkretasamtalVidtemyndigheterna och domstolarna. dessa
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problem förslag till förändringar minstoch samlats Inte detnärupp.
gäller frågor med anknytning till tillsyn, ifrågasatta överträdelser och
kringgåenden har detta för inhämtande information ochsätt syn-av
punkter varit det dominerande.

I direktiven har det också ålagts belysa hur internationalise-attoss
ringen kan påverka tillsynen näringsförbud. Vad beträffar gäl-över
lande EES- och EU-regler har vi inhämtat information från den
svenska EU-delegationen i Bryssel.

Inom for det utredningsarbete låg till grund för gällanderamen som
lag näringsförbud undersöktes området i andra län-rättsläget påom
der, bland de nordiska. uppgifter vilka erfarenheterNågraannat om

erhållits i dessa länder kunde inte erhållas. Vi har för deldå vårsom
sammanträffat med eller eljest varit i kontakt med bland före-annat
trädare för ekobrottsbekämpande imyndigheter Finland, Norge och
Danmark och fåttdärvid värdefull information.

Under utredningens har vi haft fortlöpande kontakt med fleragång
svenska myndigheter, främst Riksskatteverket registerförandesåsom
myndighet och registreringsverket, övertagitPatent-ävenmen som

roll. Riksskatteverket har därvid med inte ringaförsettsamma oss en
del det i utredningen redovisade materialet.statistiskaav
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tillämpning.näringsförbudslagenskapitel sker utvärderingI 4 aven
innehållsamband med den utvärderingen kommer lagensI närmare

kapitelförarbeten. dettabakgrund dess Igenomgåsatt mot gesav
innehåll.därför endast översiktlig orientering lagensomen

näringsförbud3.1 Meddelande av

i demeddelande näringsförbud tvåFörutsättningarna för angesav
paragraftredjenäringsförbud. lagensförsta paragraferna i lagen Iom

näringsförbudbeskrivning kravet måstenärmare att varaavges en
schematisktparagraferna kansynpunkt.påkallat från allmän De tre

åskådliggöras följandepå sätt.

rekvisitenDe speciella
ringa brottslighetInte

avgiftunderlåtit betala skatt, tull elleromfattningI avsevärd
i konkursFörsatts

allmänna rekvisitenDe
näringsverksamhetåligganden iGrovt åsidosatt

synpunktPåkallat allmänur
Systematiskt2.2.1

vinning2.2.2 Syftat till betydande
medföra betydande skadaMedförtvarit2.2.3 ägnat att

näringsverksamhet2.2.4 Tidigare dömts för ibrott

förbud bå-förMedan punkterna 1.3 alternativa,1.1 förutsättsär att-
de punkten 2.1 och 2.2 uppfyllda.är

fjärdeochförstapersonkrets omfattas framgår lagensDen som av
näringsidkareenskildaparagrafer. Häri återfinns naturligen såväl

faktisktfunktionärer i olika juridiska den ut-sommensom personer,
framståttutåtledningen näringsverksamhet eller endastövat av en

i denocksåansvarig för enskild näringsverksamhet innefattassom
skallförbudAvsiktenpersonkrets kan drabbas förbud. är attavsom

drivs ochtillgripas i vilken form verksamhetenkunna attoavsett
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såväl huvudmannen bulvanen i bulvanförhållande träf-skallettsom
fas.

Näringsförbud beslutas domstol efter talan åklagare ochav av
gäller under den tid domstolen bestämmer, dock lägst ochtresom
högst fem år 8 och §§.5 Om det uppenbart grund förär nä-att
ringsförbud föreligger kan domstolen förordna näringsförbudom
intill dess förbudsfrågan slutligt har avgjorts. tillfälligtEtt sådant
näringsförbud gäller normalt omedelbart. 10 och 11 §§

3.2 Verkan förbudav m.m.

Den ålagts näringsförbud får inte driva näringsverksamhet. Hansom
får heller inte bilda eller innehaäga, vissa funktioner i angivna juri-
diska eller faktiskt ledningen näringsverksamhet.utövapersoner av
De olika funktionerna finns uttömmande uppräknade i lagens sjätte
paragraf och förbjuder exempelvis den meddelats näringsförbudsom

styrelsesuppleant i näringsdrivande aktiebolag. vidAttatt ettvara
sidan de uppräknade funktionerna formellha bestämmanderättav en
i företag innebär ingen överträdelse förbudet så länge inteett av man

bruk singör bestämmanderätt och därigenom faktiskt led-utövarav
ningen.

För meddelade näringsförbud inte skall lätta kringgåatt ärattvara
det enligt sjunde paragrafen förbjudet för den ålagde innehaatt an-
ställning i sådana situationer där risken för överträdelser typiskt sett
är och där svårigheternastörst utreda det förhållandeträttaattsom
bedöms särskilt fårHan därför inte anställd ellerstora. tavara vara -

återkommande uppdrag i den verksamhet där han tidigare åsi-emot -
dosatt sina åligganden eller i näringsverksamhet drivs elleren som
leds närstående till honom.av en

Ett näringsförbud hindrar inte den ålagde driva sådan närings-att
verksamhet innebär utövning grundlagsskyddad rättighetsom av
7 §. Vidare har domstolen möjlighet undanta viss verksamhetatt
eller anställning eller visst aktieägande från förbudet 19 §. Den kan
också i vissa fall upphäva gällande näringsförbud 15 §§.17ett -

I samband med näringsförbud beslutas kan den drabbade erhållaatt
tid för avveckla sådan näringsverksamhet eller positionatt som om-
fattas förbudet 18 §.av

3.3 Tillsynen meddelade förbudöver

Det de kronofogdemyndigheterär tillsynsmyndigheter i kon-ärsom
kurs enligt lagens tjugofjärde paragraf har tillsynenutövaattsom
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över meddelade näringsförbud. Tillsynsmyndighetema underrättas
de avgöranden berör dem försorgdomstolarnas 3 §om som genom

förordningen 1986:441 underrättelser näringsförbudom ang.
m.m.. Med tillsynsuppgiften följer skyldighet till åklagareatten

fallanmäla de där det finns skäl misstänkta förbud över-att att ett
träds.

Över näringsförbud förs centralt register, näringsförbudsregist-ett
Sedan den l juli 1994 har Patent- och registreringsverket PRVret.

övertagit rollen registerförande myndighet från Riksskatteverketsom
23 § lagen; SFS 1994:586. Syftet med övertagandet bland annatvar

önskan öka tillgängligheten till registret.atten
Information förändringar i näringsförbudsregistret skall fortlö-om

pande sändas till aktiebolagsregistret, handelsregistren m.fl. liknande
register. Från och med den 1 juli 1994 skall PRV omedelbart avföra
styrelseledamot, verkställande direktör, särskild firmatecknare eller

ställföreträdare från aktiebolagsregistret denne fått tillfäl-annan om
ligt näringsförbud eller ñrbud har vunnit laga kraft 18 kap 4 §a
aktiebolagslagen; SFS 1994:802.

Överträdelse3.4 meddelade förbudav

Lagens tjugofemte paragraf straffsanktionerar meddelade näringsñr-
bud. Den överträder förbudet riskerar fängelse i till två år.som upp
Endast brottet ringa kanär böter utdömas. I samband medom att
någon fälls för ha meddelat förbudöverträtt kan domstolenatt ett
förlänga förbudstiden. Sådan förlängning kan högst ske med fem år
26 §. Om tillräckliga förutsättningar föreligger meddelaatt ett nytt
näringsförbud kan domstolen välja varvidgöra så, det gamla för-att
budet upphävs. 27 §.

15-01372
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Utvärdering4

l Inledning

Som huvudrubriken antyder skall kapitel utvärderingdetta ägnas en
näringsförbudslagen. Här redovisas i vilken omfattning och hurav

lagen har tillämpats sedan den trädde i kraft den juli 1986.1 Den
domar företagits utvärderingen.genomgång central förärav som

Genom urvalet domar i första hand de domar och beslutav som-
näringstörbud maj månad 1994gällde vid utgångenavser som av -

blir tonvikten analysen förlagd till den hälften den under-av senare av
perioden.sökta

Efter redovisning vissa statistiska uppgifter avsnitt 4.2 skallen av
kapitlet anslutningi till lagensägnas näramerparten attav paragra-

fer redogöra för dessas praktiska tillämpning och därvid skall jäm-en
förelse ske med lagstiftarens intentioner de kommit tillsåsom uttryck
i förarbetena. framförtsMånga de synpunkter till utredningenav som
från skilda håll kommer redovisas parallellt med denna genomgång.att

4.2 Viss statistik

4.2.1 Meddelade näringsförbud m.m.

Under den tid näringsförbud åläggas, såledeskunnat sedan densom
5871 juli 1980, intill maj 1994 har meddelatsutgången personerav

sådant förbud. Antalet respektivenäringsförbud fördelade pånya
period framgår nedanstående diagram RSV.l källa:av

Anmärkningsvärt användningnäringsförbud flitigast tillär komatt
under före till-åren den gällande näringsförbudslagensnärmast nu
komst. Den debatt låg möjlig förklaring.bakom lagen ärsom en
Under lagstiftningsarbetetdet bedömdes skullelagenatt generera
mellan 50 och 100 59näringsförbud 1984: 382.SOUårnya per s.
Utgångspunkten för förden bedömningen tillämpningsområdetattvar
näringsförbud i huvudsak lagen.lika före efterstortvar som

Med genomsnittlig förbudstid förutspådde Näringsför-fyra åren om
budskommittén vidare tillsynsmyndigheterna löpande skulle ha attatt
övervaka cirka maj300 förbud. Vid månadutgångensammantaget av
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respektive årnäringsförbudDiagram Antalet nya

71
56

19941992199019881986198419821980

gälldenäringsförbudsåledes deantalet 156. Häri inräknasdet somvar
näringsförbudbeslut tillfälligtvilket inkluderarvid den tidpunkten, om

vunnitnäringsförbud inte lagaexkluderar dem för vilket dom ommen
kraft ivunnit lagaförbuden hade beslutetkraft. de 156 gällandeAv

i detillfälligt förbud återstå-grund beslut143 fall och gällde på omav
ende 13 fallen.

1986näringsförbud vid utgången årenAntalet gällande t.o.m.av
SCB.2 källa:nedanstående diagram1993 framgår av

majvidnäringsförbud utgången156 hadeAv de avpersoner som
näringsförbudåladesdessa1994 endast fem kvinnor. Två sam-avvar

framställdesytterligare fallmakarsammanboende. Itidigt med sina ett
sammanboende.yrkande förbud också motom

målmål. dessa avsågmeddelades i 136 olika Av156 förhudenDe
barai dessa fallnäringsförbud och talan riktades10 endast mot en
aktuellasamtidigt åtalövriga 126 mål prövadesI mot per-person.

eller del-grundats helthar fyra förbudAv de tio förbuden ovansoner.
fall grundadesåterståendeavdömd brottslighet. Ivis på tidigare sex

betala skatterväsentligt underlåtelseförbud helt eller i allt på att m.m.
föremål föröverklagande blivithar 67Av de 156 förbuden genom

förord-tingsrättensändrathovrätts prövning. Av dessa har hovrätten
till hansochtilltalades nackdelnande i tio fall, fyra till den sexvarav

dom såändrades tingsrättens påfördel. ytterligare fall dessaI två av
hinder detgällanäringsförbud skullebeslutetsätt, attutanatt avom



SOU 1995:1 Utvärdering 37

Diagram 2. näringsförbudAntalet gällande vid utgången av
respektive år

178 175

199319921990 19911988 198919871986

inte vunnit laga kraft. näringsförbudsfrågan inteTrots över-att genom
klagande förts dit har i fall haft jämlikt 16 § förstahovrätten tre att -
stycket näringsförbudslagen och under vilken förbudettidpröva om-
skall gälla.

Högsta domstolen har inte i de nämnda fallennågot prövat nä-av
ringsförbudsfrågan. domstolen har dock i 28 fall beslutatHögsta att
inte meddela prövningstillstånd. Huruvida revisionssökanden i dessa
fall begärt prövning näringsförbudet framgårHögsta domstolens av
inte tillgängligt material.av

Som och beslutenhar de angivna domarna medförtnämnts nä-att
ringsñrbud kommit vid maj månad 1994. Vidgälla utgångenatt av
sidan naturligtvis undersöktadessa har det under den perioden före-av

näringsförbudkommit fall meddelat upphävtsdär tingsrättett avav
fall.högre RSV har löpande underrättats sådana Efter den 1rätt. om

juli 1986 har gällande förbud i Därtill kommer tvåupphävts 20 fall.
där tillfälligt förbud hävts försummatpå grund åklagaren attattav
väcka talan inom tid, medde-där näringsförbud sedermerautsatt men
lades, fall sambanddär hovrätten inhiberade itingsrättsamt ett ett av
med dom meddelat tillfälligt sedermeraförbud, där målet av-men
skrevs till följd tingsrättens dom stod fast.varav

4.2.2 Anmälningar ifrågasatt näringsförbudom

Oegentligheter i mednäringsverksamhet uppdagas ofta samband kon-i
kurs. skyldighetMot bakgrund därav har konkurstörvaltaren ålagts en

i förvaltarberättelsen uppgifteller i särskild handling lämnaatt om
eventuella misstankar i och sådanabrott näringsverksamhetenom om
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förhållanden kan medföra näringsförbud 7 kap 15 och 16 §§som
konkurslagen. gjort närings-Har inte förvaltaren någon anmälan om
förbud, i finns anled-tillsynsmyndigheten konkurs detattmen anser
ning till har den myndigheten skyldighet i ställetdet, göraatten en
sådan anmälan 41 § konkursförordningen. RSV har sedan det andra

utsträckning brottkvartalet 1993 inhämtat uppgift i vilken harom
anmälts och näringsförbud har ifrågasatts i de konkurser avslu-som

sista kvartalen 1993 ochAntalet avslutade konkurser under de tvåtats.
de första totalt 18 891. dessa konkurser har förvaltarentvå 1994 Ivar
anmält brott i 815 fall % ifrågasatt näringsförbud i 99425 och4
5 %. skall dock redan denna siffra 994 inteDet här sägas, att - -
kan jämföras näringsförbud. bety-med det årliga antalet meddelade I

beträffandedande utsträckning torde nämligen förbud ifrågasättas
fleranågon berörs konkurser.som av

Vi saknar uppgifter i fall näringsförbud har anmältshur mångaom
från andra håll från konkursförvaltare TSM. viss utsträckningoch Iän

därförtycks kronofogdemyndigheterna ha ifrågasatt näringsförbud att
i till allmän-någon avsevärd underlåtit betala skatter detmån att m.m.

Av kontakter med myndighetsföreträdare framgår dockvåra attna.
konkursförvaltarna de i särklass oftast förekommande anmälarna.är

relativtNär det gäller anmälningsfrekvensen därför siffran ovan enger
rättvisande bild.

4.2.3 Yrkanden näringsförbudom

inte varitFrekvensen åklagarnas yrkanden näringsförbud harav om
direkt mätbar. Vid domar beslut legat tillgenomgången de ochav som

1994 hargrund för de 156 förbud gällde vid maj månads utgångsom
i materialet återfunnits tio fall näringsförbud ogillats,där yrkande om

i tingsrätt givetvisendera eller hovrätt. Antalet ogillade yrkanden är
förså. Genom relativt omfattande kontakter med företrädarestörre än

antalåklagarkåren och i samband med genomgången ett stortav
domar liten delhar vi dock bibringats den uppfattningen, endastatt en

framställda framställda yrkanden böryrkanden har ogillats. Antaletav
således endast i relativt begränsad överstiga antalet meddelademån
näringsförbud.

Vad här dock inte framställningar tillfälligt närings-gällersagts om
förbud. uppgifter särskildaAv inhämtade från åklagare har sådana
framställningar ogillats i relativt hög grad.
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4.2.4 Regionala individuellaoch skillnader

Inom åklagarväsendet handläggs mål kvalificerad ekonomisktom
brottslighet i första hand vid särskilda myndigheter. deDessa är tret-

regionåklagarmyndigheterna, de storstadsmyndighetema ochton tre
Statsåklagarmyndigheten för speciella mål. Som hade 156nämnts per-

vid utgången maj månad 1994 gällande näringsförbud. Avsoner av
dessa förbud svarade de nämnda myndigheterna för lll stycken,

67 härrörde från regionåklagar- och åklagarmyndigheterna i devarav
storstäderna. Noterbart fyra dessaär sammanlagt sjuttontre att av

myndigheter inte svarade för något eller endast 156de för-ett av
buden.

Enligt Riksåklagaren beräknas 100 åklagare totalt knapptnärmare av
700 från tid till sig bekämpning ekonomiskägna brottslig-annan av
het. I dag finns drygt 60 åklagartjänster inrättats särskilt för be-som
kämpning sådan brottslighet. Intill halvårsskiftet 1994 dessaav var
drygt 30. I de mål lett till de 156 näringsförbuden har åklagarenssom
talan utförts 94 skilda åklagare. 10 åklagarna för 46av av svarar av
förbuden 30 %.

Ytterligare något i detta redovisas i avsnitt 4.3.3ämne Betalnings-
underlåtelse.

4.3 Förutsättningarna för näringsförbud

4.3.1 Allmänt förutsättningarnaom

Ändamålet med näringsförbud förhindrafrämstär att att personer som
i näringsverksamhet orsakar skador skall kunna fortsätta medstora
detta. skall,Man har det förbudet undanröja skade-sagts, genom en
härd. skallMan också kunna ingripa med förbud falli då det skulle
framstå stötande begått oegentlighe-allvarligasom om en person som

i näringsverksamhet detta kunde sigter få fortsätta ägnatrots att
sådan. Institutet skall vidare kunna ha allmänpreventiv verkan.en
Näringsförbud skall bara komma i fråga vid kvalificerade fall illo-av
jala förfaranden.

De grundläggande förutsättningarna för närings-näringsförbud är att
idkaren dels har åsidosatt vad näringsverk-ålegat honom igrovt som
samhet, dels förbud påkallat frånär till-allmän synpunkt. Föratt att
godose kravet på rättssäkerhet har ytterligare förutsättningsom upp-
ställts, näringsidkaren endera gjort sig skyldig brottslighet,tillatt som
inte ringa, ellerär i avsevärd omfattning skatt,underlåtit betala tullatt
eller avgift omfattas betalningssäkringslagen. ytterligareDennasom av
förutsättning krävs inte näringsidkarens verksamhet försatts i kon-om
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sina ålig-kurs; vid bedömningen näringsidkaren åsidosattgrovtav om
före-får endast till oegentligheterganden dock hänsyn sånatas som

konkurs.kommit i den verksamhet avslutats medsom
förutsättningar fördet följande skall vi studera hur lagensI närmare

rekvisitenförbud tillämpats. början behandlas de speciellahar Till en
följtbrottslighet 4.3.2 betalningsunderlåtelse 4.3.3, kon-och av

4.3.4. Därefter skallkursfallet enligt 2 § i lagen näringsförbudom
4.35 påkallat frånde allmärma rekvisiten åsidosättande ochgrovt
förutsättningar föreliggerallmän synpunkt 4.3.6 studeras. Om dessa

fakul-fdr näringsförbud meddelas. innebörden dennaDen närmare av
4.3.7. Avslutningsvistativa utformning skall därefter behandlas

redovisas vissa slutsatser 4.3.8.

4.3.2 Brottslighet

ifrågakommaför vilken näringsförbud denna grund skall måsteDen på
ringa, enderaha gjort sig skyldig till brottslighet inte är somsom
ställning i juri-enskild näringsidkare innehavare visseller ensom av

näringsverksamhe-disk Brottsligheten begången imåsteperson. vara
för kunna beaktas i detta sammanhang.ten att

vissHuvudskälet till lagstiftaren uppställt krav på oegent-att typ av
möjligheter utläsalighet näringsidkaren ha rimligamåsteär att att av

be-i för förbud. Somlagen han riskerar hamna riskzonennär ettatt
oegentlig-handlas mångfald olikanedan kan nämligen typer aven av

åsidosattnäringsidkarenheter vid bedömandevägas grovtav om
sina åligganden.

ringa brottslighetInte

inteinte brottslighet endastMed ringa brottslighet sådan ut-avses som
näringsidkarenmarginell faktor vid bedömningengör grovten av om

böteråsidosatt sina åligganden. innebär brott för vilket endastDet att
inteingår i uppfyller rekvisitet, och normalt detstraffskalan inte är

för vilket den fak-heller uppfyllt då döms för enstaka brottnågon ett
central straff-tiska påföljden Gäller överträdelsenvid böter.stannar en

bötesstraff kan dockbestämmelse och tenderar den högt ett motsattett
upprepad;befogat. brottslighetengällersynsätt Detsamma ärvara om

i sådant fall rekvisitet normalt uppfyllt.anses

Fördelning mellan de speciella rekvisiten

brottslig-vilken utsträckning då näringsförbud ådagalagdI grundas
tillhänvisninghet låter sig inte besvaras domstolarnasFrågan genom

griper nämli-utsträckninglagens olika paragrafer och punkter. I stor
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har ocksåolika förutsättningarnade i varandra. Domstolarnagen
vilket vilkavarit med exakt eller momentattsparsamma mer ange

beslutet grundas på.som
viddock han-de nämnda 156 förbudenEn genomgång av ovan ger

grundar sigden, förbuden i 144 fallen helt eller huvudsakligenatt av
i lika påådagalagd brottslighet. fyra fall förbudet vila månpå I synes

beslutenbrott betalningsunderlåtelse. Av de återståendepå grun-som
betalningsunderlåtelse. Intedas helt eller till övervägande del påsex

oegentlig-fall består det huvudsakliga åsidosättandet andrai något av
fall då för-förbudenheter de nämnda. De återstående tvåän avsernu
näringsför-budstiden förlängts i samband med dom för överträdelse av

bud 26 § lagen.

Förekommande brottstyper

kanförekommer i domarnaVid de brottstypergenomgång somav
god marginalkonstateras, brottsligheten normalt medatt passerar

beskrivitsrekvisit Dettaför ringa brottslighet, dettagränsen ovan.som
uppfylla kraven påockså naturligt, då brottet i sig ofta kunnat ävenär

allmän synpunkt.förbud påkallat frånåsidosättande och ärgrovt att
bokföringsbrott,frekventa i domarnaDen brottstypen ärmest som
bedömtsförekommer i fall. Bokföringsbrott57 grovtsomsom

fall för skatte-i likaledes 52 har dömtsförekommer 52 domar. I grovt
för oredlighetbedrägeri. 40 har utdömtsI domarna grovansvarav

huvudsakligen s.k. kreditbedrä-Grova bedrägerierborgenärer.mot -
brottstyper brottAndra frekventagerier förekommer i 38 fall. är-
femtontal fall,förekommer i81 § uppbördslagen, ett samtmot som

borgenärer, vårdslöshetoredlighetenkelt skattebedrägeri, enkel mot
alla förekommer i tio-förskingring,borgenärer och ettmot somgrov

förekommer fallbrottslighet även någratal fall vardera. Av allvarlig
urkundsförfalsk-varusmuggling, häleri, brott, ochgrovtav grov grov

aktu-medhjälp tillning. Sifferuppgifterna innefattar vissa falläven av
grund förell brottstyp. Som framgått tillkan flera ha lagtsbrottstyper

och näringsförbud.ett samma

Strapiider samband med näringgörbttdim.m.

vi studeratSom harmått på den relevanta brottslighetens dignitetett
förbudsgrundandevilka straff utdömts för den brottslighet vari desom

dom-ingår. finns felkällor.brotten Här dock dem ärmånga En attav
förstraff inte barastolarna i inte ringa grad har utmätt gemensamt

brottslighet. Enbrott i näringsverksamhet för privatävenutan
dömdesmängd omständigheter, hänförliga till denär att per-enannan
påföljdsval.straffmätning ochkan spela avgörande roll vidson, en
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Vidare har domstolarna inte sällan haft anledning beakta innehållet i
tidigare domar enligt särskilda regler ihärom brottsbalkens 34 kapitel.
Trots dessa och andra felkällor dock de valda straffen led-vissger en
ning vid bedömande svårighetsgraden de brott grundatav av som
näringsförbud.

I de fall förbudet144 där åtminstone huvudsakligen grundats på åda-
galagd brottslighet fördelar sig strafftidema, inklusive förverkande av
villkorligt medgiven frihet, enligt följande.

strafftid fallAntal

Fängelse eller däröver4 år 11. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .Fängelse minst 3 år under 4 år 21men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fängelse minst 2 år under 3 år 33men . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Fängelse minst år under1 2 år 33men . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .Fängelse minst 6 månader under år1 20men . . . . . .. . . . . . . . . . .Fängelse minst 3 månader under 6 mån 6men . .. . . . . . . . . . . . . . .Fängelse understigande 3 månader 8. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .skyddstillsyn jämte böter eller fängelse 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villkorlig dom jämte böter 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Böter -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BrB34kap.l§lst.lp ..l. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .Totalt 144. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Som kommentar till uppgifterna kan den längstanämnas, attovan
strafftiden till fängelseuppgår i år och det därefter finnsattsex en
dom på fängelse i fem Vidare tycks starkaår. skäl hänförliga till den
dömdes såsom s.k. straffmtolerans, ungdom, psykisk ohälsaperson,
eller missbruk, förelegatha i samtliga de fall då domstolen påfölj-valt
den skyddstillsyn. När det gäller påföljden villkorlig dom bildenär
något splittrad. I några fall det brottens ochut artmer ser som om
straffvärde inte har hindrat frivårdspåföljd. I något har avske-etten
dande från tjänst förstai hand lämnat för Villkorlig dom. Iutrymme

fall, gäller skattebedrägeri bokföringsbrottochett grovtsom m.m.,
anför domstolen särskilt den dömde drabbas hårt meddelatatt ettav
näringsförbud.

En jämförelse mellan strafftid förbudstidensoch längd kommer att
i kommandegöras avsnitt 4.6.2. Också frågan i vilken utsträck-ett

ning domstolarna beaktat meddelat näringsförbud vid straffmätning
och påföljdsval kommer behandlas avsnitt 4.4.2.attsenare

Inte i denågot 144 fallen föreligger det någon tvekan attav om
lagens krav inte ringapå brottslighet varit uppfyllt. naturligtDetta är
beträffande fall där förbud grundas helt eller huvudsakligen brott;på
i sådana fall har brottsligheten räckt också för uppfylla de all-att

rekvisiten.märma
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näringsverksamhetBrott i

åsidosättandena innebärKravet på skett i näringsverksamhet sär-att
skilda avgränsningsproblem brott.heltdessa eller delvis utgörsnär av
Problemen från skilda dentvå varandra frågor, dels någonavser om
näringsverksamhet huvud erforderligtbedrivits, dels denöver sam-om
band föreligger ådagalagda brot-mellan näringsverksamheten och det

förstnämnda fråganDen hör systematiskt mednärmasttet. samman
frågor avgränsningen i be-rör personkretsen lagens 4som menav
handlas redan här.

Näringsverksamhet

Som grundförutsättning för förbud fy-meddelande atten anges enav
sisk eller juridisk bedrivit Såvitt gällernäringsverksamhet..person
företrädare för bolag innebar denna grundförutsättning för-m.m. en
ändring jämfört med vad tidigare gällde enligt konkurslagenssom
näringsförbudsbestämmelser. nämligen för-Enligt dåvarande lag knöts

varitutsättningarna för förbud lagtekniskt till frågan gäldenärenom
bokföringspliktig enligt bokföringslagen. Enligt sistnämnda lag förelig-

bokföringsskyldighet ekonomiskaför aktiebolag, handelsbolag ochger
föreningar, intebolaget eller föreningen näringsverk-utövaräven om
samhet.

föreslog förändradeNäringsförbudskommittén den anknyt-som-
ningen juridiskauppmärksammade vissa till följdatt personer av-

regleringen.förändringen inte skulle inrymmas under Kommittén pe-
aktiebolagkade särskilt det förekommer främst används förpå attatt

idkas i bolaget.brottslig verksamhet det näring Som exempelattutan
plundra bolagetnämndes vinstbolagsförvärv i syfte dess tillgång-påatt

skatteskuldner.hänsynstagande till bolagets latenta Enligt kom-utanar
mittén sådan verksamhet knappast näringsverksam-betraktaär att som
het. desto mindre tillInte fann kommittén anknytningden ha sådan
näringsverksamhet den bör näringsförbuds-beaktas vid eventuellatt en
prövning. Som närings-komplettering till den paragraf motsvararsom
förbudslagens fjärde föreslog enskilddärför kommittén, med nä-att
ringsidkare skulle jämställas ledningenden faktiskt utövade av ensom
sådan juridisk bokföringslagen,bokföringspliktigär enligtperson som

den inte bedriver näringsverksamhet.även om
Departementschefen ställde konkurslagenssig tveksam tillsom oml-

199 b § skulle tolkas kommittén sig dela kom-gjort förklaradesom -
mitténs uppfattning det önskvärt kunna ingripaatt motatt personervar

sig sådan beskrivna.ägnar verksamhet den kommitténsom som av
Enligt honom torde uppfylladock sådan verksamhet iblandåtminstone
kraven näringsverksamhetpå i ingå led ioch andra fall kan den som
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verksamhet bedöma näringsverksamhet. detMenär attannan som som
kunde också tänkas fall då det inte möjligt meddela näringsför-är att
bud därför den juridiska inte bedrivit näringsverksam-haratt personen
het och den faktiskt ledningen den inte heller har gjortutövatsom av
detta. Vederbörande grundläggandekan då knappast uppfylla det kra-

ha gjort sig skyldig till åsidosättande i näringsverk-vet att ett grovt
samhet. grund därav föreslog departementschefen inte regelPå någon

den kommittén föreslagna.som av
På plats i propositionen dock departementschefen blandannan anger

bokföringsbrott stadgandet isådant brott där det redanannat som av
fråga framgår det begåtts i näringsverksamhet. Som framgått detatt av

refererade bokföringsplikt idet dock möjligt åsidosättaär attovan
bland aktiebolag inte bedriver näringsverksamhet.annat som

Inte i de denna fråganågon genomgångna domarna harav av oss
ställts sin inte varitpå I ringa antal fall har dock frågaspets. ett om
brottslighet Näringsförbudskom-knyter till det exempelnärasom an
mitten givit. fall vinstbolagstömningar förekommer ocksåFörutom av
fall där den fördömde symbolisk förvärvat hårt skuldbelas-en summa
tade bolag i syfte tillgodogöra tillgångar bolaget ändåsig deatt som
har. Likaså det inte ovanligt efter debolag det påär tömtsatt att-
sina tillgångar systematiskt köpereller fleraövertas av varoren som-

tjänsteroch kredit i bolagets för privat räkning,på utannamn, men
betalningsavsikt. Vad reellt sker här utnyttjarär attsom snarare man
företagvonnen för sin brottslighet i strikt mening begårän att man
brott i utövningen näringsverksamhet. inte ringa antal sådanaI ettav
fall har domstolarna förutsättningarna för näringsförbud uppfyll-ansett
da. Enligt uppfattning finns det inte heller anledning tolka stad-vår att
gandet så lagens syften motverkas. bör härDetsnävt att noteras att

sig lagen näringsverk-eller dess förarbeten definierar begreppetvare
samhet. Något försök därtill skall heller inte i denna utredning.göras

Sambandet mellan brott och näringsverksamhet

Som det endast brott vederbörande gjort sig skyldig tillnämnts är som
i utövningen näringsverksamhet åsidosätt-innebär relevantettav som
ande. Därmed gärningar anknytningtypiskt har klarsettavses som en
till gärningsmannens näringsverksamhet.

Enligt motiven brottet ochkan det erforderliga sambandet mellan
näringsverksamheten framgå redan straffstadgandet, såsom bestäm-av
melserna bokföringsbrott straffbestämmelser i näringsreg-ellerom
lerande författningar yrkestrafiklagen eller handel medlagensom om
skrot och begagnade Beträffande andra fall motiven trevaror. anger
faktorer bör fästa vikt skall erforder-vid då bedömasom man omman
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dål nä-Detvisst fall. ärföreligga iskallanknytninglig ettanses
näringsverksam-dåbrottsligt 2sätt,ringsverksarnheten utövas ett

3 då brottetsochdölja brottgenomföra ellerforheten använts att
Ocksånäringsverksamhet.främja gärningsmannensvaritsyfte att

mellananknytningtillräckligförekomma därfall kunde tänkasandra
föreligger.näringsverksamhetochbrott

särskilt intressefunnithar vi någragranskning domarVid vår avav
refereras.skall i korthetdomarnasammanhang. Tvåi detta av

ñckbolagetNäraktiebolag.kläder iimporteradehandel medbedrevC ett
sammanlagtmedcheckkontonövertrasserade han privataekonomiska problem

dömdes ñrklädinköp. Hanbetala vissa grovtmedelkr för få250 000 attatt
och förbokföringsbrottförförfarandebedrägeri för dettabedrägeri och samt

prövningfängelsestraff. Vidtill kännbartnäringsrelaterade brottinte ett av
brottsligadetdomstolen,anförde utnytt-näringsförbudsyrkande attframställt

näringsverksamheti hansdirekt begåttskontona intede privatajandet menav
hänvisning tillUnderverksamheten.anknytning tillstarkförelågdetatt en

hänseendeekonomisktinäringsverksamhetenfrämjasyfte varitbrottens attatt
kunde läggasbokñringsbrottetbrott utöverdomstolen dessafann ävenatt --

ñr prövningen.till grund

verksam-egentligbedrev någoninteaktiebolag,två2. D ägare somavvar
angi-beställde underhan,missbrukvisstfinansierasynbarligen förhet. att

antalorganisationsnummer,fall dessa bolags storti ettvande varorvartav
bedrä-dessaför dessa. Förbetalaförmågaellersig avsiktha attutan att vare

kännbartutdömdesbokföringsbrottförochoch enkla ettgerier grova --
detprövninginte in i närmaregick någonfängelsestraff. Domstolen av om

näringsverksamhe-ochbedrägeribrottenmellansambandtillräckligtfanns ett
förelåg.förutsättningar för förbudlagligaförklarade endast attten, utan

angivitsfaktorerdemedfalljämför dessaOm tre ovan,somman
fallbeträffanderelevantfaktorntredje ärdenendastframgår att

närings-främjabrottetsyfte varitockså CzsTveklöst har att genom
endast medförför det dock långtEnligt meningverksamheten. vår att

kan så-Detföreligga.sambandstöd tillräckligtsyftesådant ansesom
beträffande denuppfylltkravi fråga dettainte kommaledes att anse

nyförvärvade bo-till sittskaffa startkapitalbank förrånar attensom
glas-läggerbeträffande den cykelreparatörlika lite utlag, somsom

verksamhet.främja sincykelstråk forstadensskärvor på att
motivuttalan-andrai ljusetocksåangivna faktor 3 måsteDen avses

samband börerforderligtfråganblandden. Där sägs av-annat att om
faktiskadeskallavgörandeobjektiva grunder;pågöras om-rent vara

kanmeningEnligt vårsamband. ettgrundläggerständigheter ettsom
uppfylla detta krav.syfte intefristående anses

exempel pådepartementschefenlämnaranslutning till denna frågaI
till närings-anknytningtillräckliginnebärenligt meningfall hanssom
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verksamhet. Ett dessa gäller stöld egendom hos uppdragsgi-av av en
stölden begicks i syfte tillföra näringsverksamhetenattvare; om egen-

dom, kan det finnas skäl den brott i näringsverksam-att ettanse som
het. Enligt vår mening uppfyller exemplet faktorernatvå så-av ovan -
väl det verksamheten brottsligtutövats på det syftetatt sättett attsom
varit främja näringsverksamheten Ett motivenatt nämntannat av
exempel köpaär stulen maskin till rörelsen. Sådant häleriatt skallen

ha tillräcklig anknytning maskinen avsedd förär rörelsen.anses om
Till skillnad från Czs fall det dock härär rörelsens förvärv ärsom
brottsligt.

Ett fristående syfte bör således inte konstituera tillräckligtensamt
samband mellan brottet och näringsverksamheten. Med hänsyn till de

refererade motivuttalandena krav objektivpå prövning verkarovan om
det heller inte ha varit lagstiftarens avsikt syftet skall fåatt ensamt
hänföra brottet till näringsverksamheten.

När det gäller fall 2 kan diskuterats under föregåendeman som-
underrubrik inledningsvis fråga sig kravet näringsverksamhetpåom-

uppfyllt.är Om falletså uppkommerär fråga tillräckligt sambandom
mellan brottet och verksamheten. liggerDet till handsnära att, som

under faktor D har näringsverksamhetenutövat påattanges anse
brottsligt Ett motivenssätt. exempel talarett sådan tolk-motav en

ning. Enligt detta skall köp stöldgods i verksamhetenutövatav anses
det köpta skall tillföras rörelsen. Exempletom avsett attsynes vara

läsas motsatsvis. Beträffande finnsD all anledning det hanstro att var
privata ekonomi skullesom gagnas.

Enligt vår mening har dock gjortD bruk företagsformen för attav
få del det förtroende företrädare för företag åtnjuter. Det dåärav som
naturligt näringsverksamheten för genomföraatt använtsattanse att
brott, den faktor angivits under 2 Rimligen bör detta ocksåsom ovan.
ha varit lagstiftarens avsikt.

Av det anförda framgår, såväl kravet näringsverksamhetpåatt som
kravet erforderligtpå samband inte saknar tillämpningsproblem. Av
de genomgångna domarna förefaller det emellertid dessasom om pro-
blem inte särskilt har uppmärksammats vid domstolarnas handlägg-
ning. I många fall har det möjligen varit naturligt inte särskiltatt gran-
ska dessa frågor, med hänsyn till den brottslighet tveklöst be-att som

igåtts näringsverksamhet väl har räckt för meddela förbud.att

4.3.3 Betalningsunderlâtelse

Som alternativ till det speciella rekvisit kräver brottslighetsom anger
näringsförbudslagen underlåtelse i omfattningavsevärd betala skat-att

avgifter och tullar omfattas betalningssäkringslagen.ter, som av
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skatte-motverkaregelsyftet bakom dennarättspolitiska ärDet att
liknande illo-skattekrediter och andraolovligaellerundandraganden

verkaochsnedvrida konkurrensenriskerar utma-förfarandenjala som
Skälskyldigheter.samhälleligafullgör sinade lojaltnande mot som
denoberoendeföreliggerfuskets.k. likvidamotverka det av omatt

konkurs.försatts ibrott ellerockså begåttenskilde

omfattningAvsevärd

underlåtitomfattningavsevärdinäringsidkarenmedVad då attavses
frågamotiven skallEnligtavgift och tullbetala skatt, omvaraatt

för-handlaocksåalltför låga ellerinte upprepatbelopp ettär omsom
underpågåtttill denskall hänsynbedömningenVidfarande. tas om

varvidkvalificerad,betalningsunderlåtelsen ärkrävslång tid. Det att
relativa be-och dessstorlekabsolutatill skuldensfår bådehänsyn tas

frågafår intenäringsverksamheten. Detaktuellai dentydelse omvara
defini-dettillhänsyn bör ärbelopp ochoansenligt tas meraenett om

Efter påpe-försening.kortvarigbetalningsunderlåtelse eller barativ en
relation måstekorrektiutgångspunktmedlagrådetkande från att en

betalningsunderlå-brott ochrekvisitenspeciellademellaneftersträvas
rekvi-sistnämndainnebördendepartementschefenframhölltelse, att av

kontinuerlig ellervaritharunderlåtelsen systema-sit bör att avvara
belopp.högtkaraktär eller hartisk ettavsett

skall tolkasformuleringarallmänna rättdessaför hurTill ledning
betalningsunder-ställs förvilka kravmedjämföra attkan ensomman

iåsidosättande. Motiveninnebäraskalllåtelse grovtett angerensamt
skalltypiskt oftaåsidosättandeavseendet settdet ansesett grovtatt

skatterskulder avseendesamladenäringsidkarensföreligga då m.m.
Även blandskall dock hänsynhärellertill 100 000 kr tasuppgår mer.

betalnings-Vid upprepadskulden.skälet tilltill vad utgörannat som
kanillojalitetpåandra teckentid eller vidunderlåtelse under längreen

understigerskuldenfastänföreliggaåsidosättandegrovt anses
motiven den nä-anförsituationexempel sådanSom100 000 kr. på

deklarationsskyldighetsigefter undandrar sinringsidkare år årsom
skönstaxe-påförtsbetalar skatterinte heller deoch sedan genomsom

ringar.

förbudGällande

näringsförbud156de4.3.2 grundar sigi avsnittredovisatsSom sex av
huvudsakligen1994 helt ellermånadmajgällde vid utgången avsom

tilldessasig dåförhållerbetalningsunderlåtelse. Hurådagalagdpå sex
skuldbesammanlagdadetStorleken påenligt ovanbeloppskraven

612 000 kr.ochkr240 000mellaninomåterfinnsloppet ett spann
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ÄvenDet genomsnittliga beloppet cirka 400är 000 kr. med beaktande
viss inflation sedan motivuttalandet lämnades får således dessaav en

fall ha uppfyllt det speciella rekvisitet betalningsunderlåtelse.anses
Som vi skall återkomma till i avsnitt måste utgångspunktenett senare

dessa betalningsunderlåtelser också i sig har konstitueratattvara ett
åsidosättande.grovt

Beträffande de fyra fall bedöms i lika mån ha vilat på brottsom som
betalningsunderlåtelsepå varierar skuldbeloppets storlek mellan

250 000 kr och 2,7 miljoner kr, med genomsnitt under 1,3ett strax
miljoner kr. Också här redan skuldbeloppetär sådan storlek detattav
speciella rekvisitet betalningsunderlåtelse uppfyllt ochär det allmänna
rekvisitet åsidosättande torde uppfyllt.grovt vara

Helt naturligt har i de angivna målen specialrekvisitet uppfyllts;
motiven här möjlighet redan skuldbeloppet fastslåattger en genom
detta, och i de aktuella ärendena har deäven svårare allmänna rekvisi-

uppfyllda. kanDet ocksåten den egentligaansetts sägas, prövning-att
normalt sker vid bedömande de allmänna rekvisiten, främsten av om

förbud påkallatär från allmän synpunkt. vilkenI utsträckning så skett
skall granskas i kommande avsnitt. En schematisk översiktett deöver
speciella och allmänna rekvisiten återfinns i avsnitt 3.1.

Det iär sammanhanget värt de tio fallatt notera, att av som ovan
nämnts endast härrör från storstadsdistrikt. I fallenett harett tre av
talan förts och åklagare.av en samma

4.3.4 Konkursfallet

Vid införande näringsförbudslagen bibehölls huvudfallet kon-av av
kurslagens näringsförbudsregel. Under förutsättning det förelig-attav

åsidosättande och förbud påkallatett från allmängrovt ärger att syn-
punkt, kan således den försatts i konkurs eller varit företrädaresom -
för juridisk den försattesnär i konkurs drabbas närings-person av-
förbud, han varken gjort sig skyldig till brott ellertrots underlåtitatt

betala skatter Skälet härtill det inte kundeatt uteslutasattm.m. attvar
det i sådanaäven fall kunde befogat med förbud, detävenvara om
praktiska behovet sådan regel inte bedömdes bli så stort.av en

Ett ytterligare skäl dock inte anfört i motiven bibehålla kon-att- -
kursfallet vid införandet näringsförbudslagen sammanhänger medav
förbudet retroaktiv lagstiftning. Vid prövning förutsättningarnamot av
för näringsförbud enligt 1 får hänsyn till vad föreägttas som rum
ikraftträdandet endast såvitt frågan förbud påkallat frånäravser om
allmän synpunkt. Till följd bibehållandet kan dock äldre brott ochav
betalningsunderlåtelser särskilda regler gälla övergångsvisutan att- -
grunda näringsförbud enligt näringsförbudslagen.
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Gällande förbud

Som redovisats tidigare inte vidgrundas något de 156 utgångenav av
maj månad 1994 gällande förhuden huvudsakligen kon-helt eller på
kursregeln. inteI ringa fall paragraf regle-antal har dock denett som

detta fall -lagens andra exklusivt åberopats åklagare ochrar av-
domstol, den ålagde samtidigt respektive dömts föråtalatstrots att
brott i näringsverksamheten. Enligt uppfattning detta inte riktigtvår är
då brotten och andra åberopade ikraft-oegentligheter skett efter lagens
trädande. Motivuttalanden tyder 2 § subsidiär till lpå äratt

Kravet näringsidkaren försatts innehafti konkurs eller någonatt att
viss funktion juridiskt försatts i konkurs har inte vadnär person ge--

material utvisar tillämpningsproblem hosnomgånget vållat några-
domstolarna.

Begränsning prövningenav

Under avsnittet 4.3.5 nedan skall de otillbörligheter bor-typer motav
och andra åsidosättanden igenärer åberopats de genomgångnasom

domarna behandlas. skall vidRedan här dock anmärkas be-att man
dömningen enligt 2 § näringsidkaren har åsidosatt sinagrovtav om
åligganden endast får hänsyn till sådana oegentligheter harta som
förekommit i iden näringsverksamhet försatts konkurs. Lagrådetsom
påpekade denna skillnad mellan första och andra paragrafens pröv-att
ning lagtexten,åsidosåttande inte kommit till uttryck i ochgrovt attav
ordet näringsverksamhet i andra paragrafen lämpligen borde ges
bestämd form. departementschefen förklarade sig ansluta tillTrots att
detta förslag kom lagtexten inte ändras.att

usträckningI de igenomgångna domarna gällerstor oegent-som-
ligheter hälften studeradeunder den den perioden har dockavsenare -
denna begränsning inte aktualiserats.

Övergångsregler

Enligt konkurslagens vil-gällde tvåårsfrist sdagen inomfrån konkuren
ken talan näringstörbud fall där presk-normalt måste väckas. Förom
ription enligt denna i kraftregel inträtt träddenäringsförbudslagennär
finns spärregel iden lagens Övergångsbestämmelser. I etten avsenare
de studerade näringstörbudsfallen felaktigt uppfattathar domstolen

tör-övergångsregeln oegentligheter näringsverksamhetså, iatt som
i konkurs före den juli 1984 får beaktas,1 huvud inte ävenöversatts

aktualise-konkurs inträffat i vilken näringsförbudszfråganom en senare
Utgångspunkten för talefristen nämligen tidpunk-den angivna ärrats.

för den konkursen.ten senaste
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4.3.5 åsidosättandeGrovt

näringsförbud dennödvändig förutsättning för meddelaEn är attatt
ålegatskall underkastas förbud har åsidosatt vadgrovt somsom

i begränsningar ihonom näringsverksamhet. Lagstiftningen ingaser
prövning, för-vilka oegentligheter får beaktas vid dennatyper av som

föreligger.erforderligt med näringsverksamhetensambandattutsatt
Vid åsidosättanden i verk-sidan brott, betalningsunderlåtelse ochav

exempelvis åsidosät-samhet slutat med konkurs, kan således ävensom
konsumenträttsliga regler beaktas,tande marknads- och på sammaav

civilrättsliga anspråk.arbetsmiljö- och miljöregler och Det ärsätt som
vid målet samtliga föreliggandesammanvägd bedömning ien av

rekvisitoegentligheter allmännadet skall detta ärprövas upp-som om
fyllt.

konsti-Ingenting hindrar viss åsidosättandedock typatt ensamen av
i den prak-åsidosättande. Som framgått har dettatuerar ett grovt ovan

därför naturligt in-tiska tillämpningen varit mycket vanligt. Det är att
brottslighet,ledningsvis tillämpningen utifrånutvärdera den praktiska

därefter granska andrabetalningsunderlåtelse konkurs, föroch att
oegentligheter.typer av

Brottslighet

innebär i ochAllvarlig ekonomisk brottslighet i näringsverksamheten
för sig motiven föreligger sådantåsidosättande. Enligtett grovt nor-

kortvarigt fängelsestraff.malt brottsligheten föranleder inte heltettom
Även allvarligbrottslighet uppfattats mindretraditionellt har somsom

uppfylla dettavissa uppbördsbrott börbokföringsbrott ochsom- -
tillfällen.krav den under lång tid eller vid flertalettupprepatsom

vad 4.3.2 framgår, de 144 fall därAv redovisats i avsnitt attsom av
i 20förbud helt brottslighet, brotteneller huvudsakligen grundats på

fall medfört fängelse i kortare tidpåföljd fängelse eller änän treannan
föreskri-för vilket intemånader. sju dessa fall har dock brottI ärav

bedömningeni underlag förfängelse mindre månader bildatänvet sex
Även särskilda för-den dömde åsidosatt sina åligganden.att grovt om

i kortare straff måstehållanden dessa fall föranlett påföljd ellerannan
konstituerafråga ändå tillräckligt allvarlig brottslighet för attvara om

åsidosättande.ett grovt
förnäringsförbudsålagde tidigare dömtsI nio fallen hade denav

81 §brott i näringsverksamhet, bokföringsbrott eller brottsåsom mot
fallinnefattar dessauppbördslagen. Som motiven får uppfattas även

återfall i skall kortåsidosättande. Ytterligare fall brottett ettgrovt av
refereras och behandlas nedan.
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I de återstående fallen brottsligheten, bokföringsbrotthar främsttre
och brott i flera bolag.uppbördslagen, varit flerårig företagitsochmot

dessa fall har också förelegat skatterI underlåtelse betalaatt m.m.

dömdes för allvarlig näringsverksamhet ochB, år 1987 brottslighetisom som
Årdå ålades näringsförbud. han för överträdelse1991 dömdes ochpå nytt nu

näringsförbudet bulvanoch ñr bokföringsbrotti aktiebolag därav sonen var
till förbud.fängelse månader. denna dom meddeladestvå Genom han ett nytt

Här förvisso fråga återfall i ekonomisk brottslighet. Enligtär om
motiven till lagen åsido-skall dock, vid bedömningen grovtettav om
sättande föreligger, hänsyn inte igheter legattill sådana oegentltas som
till grund för tidigare beslut näringsförbud; tidigare brottendeett om

således i vidare,detta hänseende förbrukade. Förarbetenaär utsäger
enbart skäl föröverträdelsen sådan inte tillräckligasåsom utgöratt

näringsförbud; hänförahuruvida bristen i sådana fall skallnytt anses
sig till kravet åsidosättande eller till frågan förbudpå nyttgrovt om

påkallat framgår bokförings-dock inte. Som framgåttär ettovan
brott enkel inne-beskaffenhet ofta sådant det heller inteatt ensamtav
bär ingåttåsidosättande. Domstolen har beträffande B inte iett grovt
någon dessa förhållanden. Bokföringsbrottet ochanalysnärmare av
överträdelsen dock enligt mening till-sedda tillsammans bör vår ge
räckligt underlag för åsidosättande föreligga. Ettatt grovt nyttanse
förbud tveklöst påkallat.är

Såvitt åsidosättandekan bedömas har således kravet på grovt genom
brott intentioner ochtillämpats i enlighet med lagens heller medfört
några särskilda tillämpningssvårigheter.

Betalningsunderlåtelse

Även sig konstitueraunderlåtelse betala skatt kan i ett grovtatt m.m.
åsidosättande. redovisatsDe förutsättningarnanärmare härför har ovan
under avsnitt 4.3.3 Betalningsunderlåtelse, hänvisas. I korthetvartill
innebär motivuttalandena, föreliggaåsidosättandeatt ett grovt anses

det sammanlagda skuldbeloppet kr inteöverstiger 000100om om om-
ständigheterna skäl till omständigheterbedömning. Deger annan som
här främst vilka betalningsuznderlåtelsen;skälen till harär äravses
näringsidkaren hamnat i betalningssvårigheter skäl han intesomav
kunnat råda eller detta spela invarit försvarliga, böröver som annars
vid bedömningen. I sådant fall kan förbud påkallatinte heller anses
från allmän synpunkt.

Som angivits i anslutning har detill det speciella rekvisittet sex av
156 gällande förbuden grundats helt betalnings-eller huvudsakligen på
underlåtelse. alla 100 000I dessa ligger skuldbeloppen kr.väl över
Har omständigheterna då åsido-givit skäl ändå ifrågasätta grovtatt om
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analyseras dennasättande föreligger Domarna låter sig inte så lätt på
vilkende i allmänhet saknar uppgiftpunkt. Förutom typatt avom

skildaskatter målet gäller, hur dessa fastställts och denärm.m. som
betalningsförpliktelsernaåsidosatts, ofta återgivandesaknar de även ett

näringsidkarens för-skäl till betalningsunderlåtelserna. Detta senareav
näringsidkaren inte kunnathållande sammanhänger troligen med att

för honom förmildrande omständighet.någonuppge

ñreträdde sju olika bolagI fall har dock sådana invändningar framförts. Lett
farms skatte-alla gick i konkurs under I konkursemaåren 1982 1990.som -
bolagenskulder mellan kr och kr. Beträffande in-på 4 000 380 000 två av

inte kunde räddasvände L de drabbades konjunkturnedgång ochatt av en
samrådmassiv arbetsinsats och bolagen försattes i konkurs eftertrots atten

med banken. Beträffande tredje han företag slogbolag annatett att ettangav
benen hade med utlands-undan för verksamheten. fjärde bolagEtt otur en

leverantör pågå i USAlurade dem på storasom pengar; process uppgavs om
detta. återstående bolag skuldbeloppenI små.var

invändningar de får tillLzs förefaller sådana ut-tasvara som om-
gångspunkt för bedömningen för frågan hans åsido-har relevans om-
sättande varit Domstolen har dock inte alls ingått i någon pröv-grovt.

ining dem. Med till till avgörande Lzshänsyn målet ute-att togsav
varitoch han saknade försvarare det kanske inte hellerharattvaro

in-helt lätt. Som lagstiftningen utformad dock dennamåsteär typ av
åsidosättandevändningar inom såväl för rekvisitetprövas grovtramen

rekvisitet invändning för-påkallat allmän synpunkt. En ettsom ur om
avseende ellermildrande förhållande också kunna lämnasmåste utan

prövningen.vederläggas för inte till utgångspunkt föratt tas
flertalet fall skuldbe-I har domstolarna, efter ha konstaterat attatt

närings-loppet haft erforderlig höjd, direkt tillövergått prövaatt om
förbud påkallat. förmildrande omständigheter motivenSaknasär synes

betalnings-för sådant förfaringssätt. Beträffande justutrymme ettge
i varandra iunderlåtelse griper prövningen de olika rekvisitenav

hitta riktiga hållpunk-betydande de fallen det ocksåmån. I svårtär att
föreligger, vid sidanför bedömningen åsidosättandeter grovtav om

betydelsenden beloppets storlek. då också naturligtDet är attom om
i förhållande tillskuldbeloppets storlek riskerar övervärderasattav

prövningenandra faktorer. detta hänseende skall dock den avgörandeI
ske vid frågan näringsförbud påkallat från allmän synpunkt,är enom
fråga till vilken vi återkommer.
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Konkursfallet

maj månadSom vilartidigare ingen de vid utgångenomnämnts avav
andra åsi-huvudsakligen1994 gällande näringsförbuden helt eller på

Även då oegentlighe-dosättanden betalningsunderlåtelse.brott ochän
varitföljaktligen intedessa åberopats, har detänter naturarmanav

nödvändigt de, sedda för sig, uppfyllt kravet påpröva grovtatt om
in vidåsidosättande; sådan kvalifikation har de kunnat vägasäven utan

föreligger.bedömningen åsidosättandeden samlade ett grovtav om
åkla-paragraf i betydande åberopatsTrots lagens andra månatt av

oegentligheterna i förstaoch domstol i den aktuella målen hargare nu
samtidigtvarit näringsidkaren dömts, antingenhand brott för vilka
i motivendemed förbud meddelas eller dessförinnan. Flertaletatt av

föranleda otillbör-angivna förfarandena typiskt börsett att grovsom
föreliggeråsidosättandelighet borgenärerna eller ärmot annat grovt

kriminaliserade.också åtminstone i huvudsaksådana, de äratt --
utanför BlandVissa dock sådana de ligger detta område.är annatatt

mellan olikatillgångar och kostnaderdet falletnämns att styrman
kostnaderbolag ekonomisk enhet skulder ochsåutgör att sam-som en

Även vilseledande åtgärder,las i egentliga tillgångar.bolag utan
angivande långtnamnändringar elleråterkommande sätesåsom av

bör beaktas, liksom underlåten-ifrån den egentliga verksamhetsorten,
likvidationsbestämmelser eller iakttahet iaktta aktiebolagslagensatt

till olikauppgifter register. Ocksåskyldighet sända in föreskrivnaatt
beaktas,förpliktelser kanåsidosättande allmärma såsom attav mer

tillvara möjligheter undvikanäringsidkare anställda inte tagitmed att
förregionalpolitiskt stöd ändamålkonkurs eller använts änannatom

det avsedda.
falldomsmaterialet finns oegentlighe-det några därI genomgångna

konkurs åberopats, fråga varitmedi verksamhet slutat attter utansom
fall påstodklarlagd brottslighet eller betalningsunderlåtelse. l ettom

för bolagåklagaren, vilket domstolen företrädaren tvågodtog, att av-
medel, vil-företagens influtnaall egendom och tillgodogjort sigyttrat

konstateradesket medfört bolagen försatts i konkurs. Iatt annatett
fortsattdels företrädare för obestånd,bolag, fara för attatt trotsen

driva rörelsen under förbrukande medelavsevärda utan motsvaran-av
rörelsens behovförde rörelsen, dels han med hänsyn tillnytta att --

kontorslokaler, för anställ-belastat bolaget med för höga kostnader för
tredje fall påstodarbetsuppgifterda och för lön till sig själv. Iutan ett

företrädarenåklagaren troligen med domstolens instämmande att- -
tillinför andraför bolag förestående konkurs fört tillgångaröver av

honom kontrollerade bolag.
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fallenI har de anförda oegentliga förfarandena i väsentligtalltovan
varit sådana kriminaliserade. Ansvarstalan har dock inte förtsärsom
i dessa delar, förmodligen processekonomiska skäl och efter beslutav

förundersökningsbegränsning. Samtidigt har de emellertid bildatom
underlag för meddelande näringsförbud. Om processekonomiskaav
skäl skall beaktas både vad förundersökning och rättegångavser- -
innebär detta med nödvändighet underlag fastslårpå sämreatt ettman

omständighet till stöd för näringsförbud ansvarstalan hadeänen om
förts. Visserligen har lagstiftaren den aktuellaavsett att typen av
oegentligheter skall kunna grunda näringsförbud innan brotts-även en
utredning slutförts. I praktiken riskerar dock sådant förfarandeett att
komma i konflikt med det förhållandet, näringsförbud mycketäratt en
ingripande åtgärd och det därför ställas höga krav bevis-måste påatt
ningen beträffande de omständigheter skall ligga till förgrund ettsom
sådant beslut.

I anslutning till konkursfallet finns anledning särskilt beröra,att att
det i del de genomgångna ärendena har åberopats denstor atten av
tilltalade varit inblandad i flera konkurser. Genom införandet nä-av
ringsförbudslagen försvann dock den direkta betydelsen sådantettav
förhållande. I motivens anförs det faktum upprepadeatt att en person
gånger har misslyckats affärsman och åsamkat sina kreditgivaresom

förluster inte skall leda till kravlägre skall ställas gradenpåstora att
oegentligheter skall medföra näringsförbud. sakEn ärav som annan

medvetet otillbörligt utnyttjande konkursinstitutet vilketatt ett av om-
flertal konkurser kan bland flera bevis i sig innebärakanett ettvara -
vederbörande får ha åsidosatt sina åliggandenatt grovtanses

åsidosättandenAndra

Som framförts redan i inledningen detta avsnitt kan vid pröv-av man
ningen det har förekommit åsidosättanden hänsyn tilltaav om grova
hela det spektrum åligganden kan förekomma i näringsverk-av som
samhet. Utöver vad har den möjligheten inteangetts ut-av ovansom
nyttjats alls i det material vi igenom.gått har således inteDetsom
åberopats skyldigheten kontrollbalansräkning har åsido-upprättaatt att

förändringar i styrelsen inte har registrerats, civilrättsligasatts, att att
åtaganden försummats eller andra sådana åsidosättandenatt typer av
förelegat. Beträffande de domar där förbud meddelats kan visserligen

sådana ytterligaresägas åsidosättanden inte erfordrats; skallatt ut-som
vecklas i det följande finns det dock bland ringadessa inteäven ett

fall,antal vari väl kunde ha ytterligare åsidosättanden förangettman
helt tillräckligaövertyga förutsättningar för förbud förelåg.att attom
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4.3.6 Påkallat från allmän synpunkt

påkallat frånmeddelande näringsförbud förutsätts förbudFör ärattav
näringsförbudslagenallmän synpunkt. grundläggande rekvisit iDetta

innebar i Avsiktennyhet Förhållande till konkurslagens regler. varen
efter det minskaåsidosättande konstateras,att, utrymmetatt ett grovt

befogatför fritt skön vid bedömningen framstårdet också somav om
meddela förbud.att

Rekvisitets syfte

iRekvisitet näringsförbud meddelas endaståstadkommaatt attavser
rättspolitiska syftende fall där i med dedet står överensstämmelse

i första hand skallbär lagstiftningen. innebär lagenDet attsom upp
åsidosättandenrikta sig sådana allvarligamot personer som genom

anställda, konkurren-åstadkommer betydande skador för borgenärer,
i övrigt. främstkonsumenter, avtalsparter eller samhället Det ärter,

systematiska illojala förfaranden börsigägnat sompersoner som
angripas näringsförbud. Förbud bör därmed komma i frågamed
främst för vid återkommande tillfällen åsidosätter deden normersom

gäller för näringsverksamhet.som
Vid föreligger behov närings-prövningen det avstängaattettav om

motivens behovidkaren från driva näring med 0rd:rätten attatt -
till det funnits andraundanröja skadehärd bör hänsyn hartas omen -

vederbörande rättelse; förbud bör normalt intemöjligheter få attatt ta
framstår mindretillgripas förrän möjligheter ellersådana som mer

uttömda.
goda kansåledes i första hand dem på grunderDet är antassom

näringsverksamhet, defortsätta i intevålla skador avstängs,att om
förbudinnebär inte påkallat ilagen träffa. Det ärattattsom avser

intesådant fall kommerdär det står alldeles klart vederbörande attatt
näringsverksamhetsigägna nytt.

Motiven tillgripas obero-dock fall därtvå näringsförbud böranger
finns all-ende fall där detDet gäller dels i vissaav prognosen. grova

framståmänpreventiva skäl till förbud, skulledels i fall där det som
allvarligastötande skyldig tilllåta gjort sigharatt en person som

oegentligheter i näringsverksamhet sig sådan.få fortsätta ägnaatt
påkallat finnsVid prövningen förbud synpunktfrån allmänärav om

inga beaktas. inne-begränsningar vilka omständigheter Detfårav som
tidi-grund förbär exempelvis åsidosättanden tilllegatäven ettatt som

självfalletmeddelat näringsförbud får beaktas, liksom även om-gare
finnsständigheter hellertalar till vederbörandes förmån. Intesom

får beaktas,begränsningar i tiden för åsidosättandennågra de som
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äldreäven åsidosättanden naturligen typiskt mindrehar bety-settom
delse än yngre.

Omständigheter särskild viktav

Lagens tredje paragraf fyra omständigheter särskilt skallanger som
beaktas vid prövningen förbud frånpåkallat allmänärav om syn-
punkt. föreliggerDessa dels åsidosättandet 1 varit systematiskt,om
2 syftat till betydande vinning eller 3 medfört eller varit ägnat att
medföra betydande skada, dels 4 näringsidkaren tidigare dömtsom
för brott i näringsverksamhet.

Hur dessa fyra omständigheter förhåller sig till prognosbedömning-
allmänpreventionens krav och undvikande stötande resultat ären, av

till delar oklart. Beträffande den tidigare dömts för brott istora som
näringsverksamhet och återfallit i likartad brottslighet kan välnu

Övrigasägas, för hans vidkommande dålig. krite-att är treprognosen
rier hänför sig dock till åsidosättandenas dignitet till risken föränmer
fortsatt skadevållande verksamhet; indirekt kan dock graden ocharten,
varaktigheten oegentligheterna också näringsidkarenssäga någotav om
framtida handlande.

Den närmare avgränsningen de fyra begreppen heller inteär såav
tydlig. Med missbruket har skett systematisk enligt motivenatt avses

det varit fråga upprepade förfaranden genomförts efter vissatt om som
beräkning. Under hur lång tid upprepandet behöver ha skett och vilken
grad beräkning visasmåste för erforderlig systematik skallattav som

för handen oklart. Att denär under längre tid inte betalaranses som
in några skatter eller avgifter med beräkningen själv få vinning bliratt

aktuell för förbud den oförskylltän hamnar i eko-trängtmera ettsom
nomiskt läge uppenbart.är Detta motivens exempel lämnar därför
ingen praktisk vägledning, allrahelst idet det fallet knapptsom senare

frågaär åsidosättande.ett grovtens om
Departementschefen anslöt sig till Näringsförbudskommitténs upp-

fattning beträffande bland två typfall. Enligt dessa bör förbudannat
inte meddelas beträffande den under flertal försummat sinårettsom
bokföringsplikt, medan däremot förbud påkallat beträffandeär den

under följd år företrädare för olika aktiebolag helt åsi-som en av som
dosatt bolagens skyldighet betala skatter och avgifter till Inteatt staten.
i fallennågot fråga återfall.av var om

Avgörande i det andra fallet fråga systematiskt be-att ettvar var om
teende under mycket lång tid. Det kunde möjligen den ka-sägas, att
rakteristiken också väl kunde träffa det första fallet. viktig skillnadEn
ligger dock häri, åsidosättandena i det andra fallet berör flera före-att

Det ligger då till handsnärmare tala oegentligheternatag. att attom
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i domstolenEtt motsvarande anlades Högstasynsättsatts system. av
exempeli NJA 1988 171. Synbarligeni strid motivensmed ovans.

ostraffadfarm domstolen förbud tidigarepåkallat beträffandeatt envar
och urkundsför-hade gjort sig tillskyldig bokföringsbrottperson som

framstod ñr dom-falskning. bokföringenAtt brustit i bolagså många
departementschefen anförtstolen systematiskt. farm vadHD attsom

urkundsñr-inte kunde tillämpligt fall. stödsådant Medpå ettanses av
itill bolagsregistretfalskningen anmälningshandlingaravsågsom-

styrelse i sju bolagsyfte få fiktiva registreradetvåatt personer som -
illojalt syfte före-fann domstolen underlag för antagandeockså att ett

legat.
i sigmed syftat tillVad åsidosättandena vinning ärattsom avses

syfte alltid helt lättokomplicerat. sak sådant inteEn ärär att ettannan
med denklarlägga. Svårare dock klara vadär attatt att ut som avses

åsyftade sig uttryckligen ellervinningen skall betydande. Varevara
hållpunkter förmed stöd lämnade det finnaexempel går någraattav

hänvisning skett till snarlikaden avgränsningen. heller harInte någon
inom straffrätten,begrepp betydande belopp, betydande värde var---
inte fruktbar.för jämförelse dessas innebördmed närmare ären

vid frågan uppkom-tolkningsproblem uppkommerMotsvarande om
hellerbetydande. häreller tillänmad skada Inte någraär gesmen

endast ekonomiska skadoregentliga hållpunkter ñr bedömningen. Inte
sakskador inryms i detta skade-skall beaktas; personskador ochäven

begrepp.
påkallatnäringsförbud beträffande denNaturligen framstår som mer

Återkommernäringsverksamhet. hantidigare dömts för bron isom
tagit varningha den tidigaremed åsidosättanden han inte avnya synes

frågaSärskilt graverande det då återfall idomen. ärär typom samma
varittidigare underkastad förbudoegentligheter, liksom då den somav

allvarliga åsidosättanden.återkommer med nya
exempelfyra endast påDe genomgångna omständigheterna ärnu

från all-påkallatsådana bör beaktas vid förbudprövningen ärsom om
Även Sålundavikt.synpunkt. andramän omständigheter kan vara av

sådana varnings-kan förbud och förelägganden från myndigheter vara
får särskildsignaler till näringsidkaren åsidosättandenfortsattaatt

hatyngd. Likaså bör den tid oegentligheterna pågåttunder vilken
seriös rörelsebetydelse. Om vederbörande under lång tid bedrivit en

förbud normaltdärefteroch kommit sig oegentligheter börägnaatt
sigbedömas mindre intepåkallat han änägnatän annatsom om

oseriös verksamhet.
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Gällande förbud

Vi har studerat tillgängligt domsmaterial för i vilkenutrönaatt ut-
sträckning de angivna intentionerna har fått genomslag i till-ovan
lämpningen således förbud drabbat dem lagenhar avsettom som-
träffa. avgörande bedömningen vid rekvisitetDen justmåste på-göras
kallat från allmän synpunkt. Som skall därvidframgått göras en sam-
manvägd bedömning bredast möjliga praktiken har dockpå underlag. I
de domarna betalnings-genomgångna grundats antingen brott ellerpå
underlåtelse huvudsakliga naturligtåsidosättanden. Det därförärsom

i följandedet studera tillämpningen utifrån dessa grunder.att

Brottslighet

En del de sambandgällande förbuden har meddelats i medstor av
dom för brott i näringsverksamhet, förhållande redo-närmareett som
visats i avsnitt 4.3.2 I 144 fallen har förbudet grundats heltovan. av
eller huvudsakligen på ådagalagd brottslighet. förhåller sig dåHur
dessa till kravet förbud påkallatpå skall från allmän synpunktatt vara

118 fallenI har det straff hela eller delar denav som avser av
brottslighet bildat underlag för beslut förbud till fäng-uppgåttsom om
else i månader eller däröver. det helt övervägande antaletIsex av
dessa har de brott begåtts i näringsverksamhet varit styrande försom
påföljdsval och straffvärde. mening,Vid sådant förhållande det vårär

oegentligheterna typiskt omfattningvarit sådan ochatt sett art attav
oberoende vederbörande kan förväntas fortsätta med skade-av om-

vållande verksamhet allmänpreventiva näringsförbudskäl talar för-
med tillräcklig styrka. dessa fall också typiskt framståI skulle det sett

stötande förbud underläts. Såvitt kan bedömas sådanstårsom om en
tillämpning i överensstämmelse med lagstiftningens syfte.

Av övriga fall har medfört fängelse i månader eller därövertresex
understigande vidmånader. dessa har den ålagdeI etttremen sex av

eller flera tidigare tillfällen dömts för bokföringsbrott och återkom-nu
mit med bland sådant brott. överensstämmelse medIannat ettnytt av
motiven givet exempel får näringsidkaren visati sådana fall haanses
sig eller mindre immun påtryckningsmedel, varför förbud ärmotmer
motiverat.

dessaTvå fall bland återfall i brottavsåg motannatav sex upp-
bördslagen. dockDet går inte här vidare tillämpa vadatt utan som

återfall i bokföringsbrott. Ligger brotten uppbördslagensagts motom
bötesnivån harpå de typiskt lägre dignitet bokföringsbrotten.änsett

fallenI hade tidigare för uppbördsbrottdömtsett av en person som
avsåg betydande belopp i bolag. sedan återkom medtvå När han två

brott uppbördslagen avseende belopp i bolag,tvåstörre äränmotnya
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det rimligt förbudsfrågan bokförings-behandlas återfall ividsåsomatt
brott.

det andra fallet återfalletI låg det första brottet Vidbötesnivån.på
hade näringsidkaren sammanlagtunderlåtit inbetala A-skatteratt om
1,2 miljoner kr under dryg också underlåtittreårsperiod. Han hadeen

länma uppgift dessa innehållna skatter. Tingsrätten ävenatt om som-
dömde honom för passivt skattebedrägeri avseende arbetsgivar-grovt
avgifter fann det han skulle fåskulle framstå stötandeatt som om-
fortsätta bedriva skattebedrägeriåta-näring. ogillandeHovrätten som-
let förklarade sig anfört.endast instämma i vad tingsrätten För vår-
del framstår det inte alldeles förbud påkallat iuppenbart är ettattsom
fall detta. drivitDen aktuelle näringsidkaren hade sedan längesom
ganska omfattande flertal anställda. skötte sinrörelse med Hanett
bokföring hade privatoch med egendom säkerhet lånat upp peng-som

för betala uppkomna skatteskulder. Huruvida den dömde påattar
goda fort-grunder kan förväntas fortsätta vålla skada han tillåtsatt om

bedriva näring, kan inte bedömas det material domensätta på ger.
Han förefaller dock Som skall utvecklas underha skött andra skulder.

undermbrik talar sådant utnyttjande möjligheterna till skat-nästa ett av
tekredit för förbud meddelas.att

det sista bokföringsbrottI de fallen fråga i flera bo-av omsex var
lag, fem skattebedrägerier avseende och oegentligheter annatavmoms
slag brott. bland rättsfallet NJAMed stöd 1988 171 kanän annat av s.

bristerna systematiska ochframstår åtminstonesägas att attsom - -
allmänpreventiva skäl talar för näringsförbud.

Återstående förbud helt eller20 fall de 144 huvudsakligensomav
grundats brott har översiktligt redovisats under avsnitt 4.3.5på ovan.

dessa fall har straffet bestämts till kortare fängelseI det aktuella tid än
påföljd fängelse valts.månader eller har Som beskrivitsäntre annan

i nämnda brott för vilket inte lindrigaredet avsnittet har stadgat
straff fängelse imeddelat förbudän månader bildat underlag försex
sju likar-de tjugo fallen. tio återfall iI fallen frågadetav omav var

brottslighet itad och fråga brottslighet i flera bolag.flerårigtre om
Dessa bedöma i enlighet angivits.medär vad häratt som

Genomgången visar således godlagen tillämpats i överensstäm-att
melse med vad huvudsakli-i de fall förhuden åtminstoneavsettssom

grundats brottslighet. de fyra fallpå Detsamma kan sägasgen om som
i lika mån grundats brott betalningsunderlåtelse.på som

Som iberörts tidigare har vi antal domarhaft tillgång tilläven ett
vilka näringsförbudstalan ogillats. det någraI materialet finns avgöran-
den inte förefaller syften.väl Iså med lagensstämma överens ettsom

därmål mycket ersättningar till fiktiva fak-anställda doltsstora genom
från uppgivna tillunderentreprenörsbolag för medhjälpdömdes Pturor
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brott, tillskattebedrägeri och medhjälp till bokföringsbrott, grovtgrovt
ochtill huvudmannenfängelse. Han hadeårs närmastetre som man

underentreprenörsbolagen medverkatföreträdare för minst ettsom av
någonsinverkar inte hatill mycket skatteundandraganden. Hanstora

åtminstonemening bör all-drivit seriös näringsverksamhet. Enligt vår
mänpreventiva i fall föranleda förbud.skäl dettaett som

näringsidkare för brott i verksamheten tillI fall dömdesett annat en
farm brottslighetenfängelse och månader. Hovrätten,årett somsex

tid, upphävde under-systematisk förövad under relativt kort avmen
drivitmeddelat förbud under hänvisning till den dömderätten att

honom mycketnäring sedan 60-talet och förbud skulle drabbaatt ett
seriösEnligt mening förvisso den långa tidenhårt. vår talar nä-av

oegentligheter sådan och gradringsverksamhet förbud. Vid artmot att
fängelsestraff sig dock all-de motiverar mycket kännbart göratt ett

mänpreventiva hänsyn starkt gällande.
inte funnit förbud på-förekommer ytterligare fall därDet några man

brottslighetkallat, det samtidigt utdömts förtrots att somansvar grov
renderat fängelsestraff månader ellerpå mer.sex

samtidigtOss det inkonsekvent från förbudförefaller avståatt som
utdömer långvarigt fängelsestraff.ettman

Betalningsunderlátelse

näringsidkaren åsido-innebörden kravetDen pånärmare grovtattav
underlåtitavsevärd omfattningvad ålegat honom och därvid isatt som

kapitel. harbetala skatter har redovisats tidigare i detta Detm.m.
betydandeolika rekvisiten iockså anmärkts prövningen enligt deatt

huvudsakligengriper in i varandra åsidosättandet helt ellermån när ut-
motivendet frånbetalningsunderlåtelse, och svårtärgörs attattav

åsidosättan-för stegvis prövning. liksom vidgoda hållpunkter Här,en
vid frå-den avgörande bedömningen skeskall dock denart,av annan

de aktuellaförbud påkallat från allmän synpunkt. Förär nugan om
förhållandena,åsidosättandenas bedömande innebär de anmärktarätta

vikt rättspolitiska syften bär lagendet särskild deäratt att som uppav
för-finns riskkommer till bruk vid tillämpningen. I fall attannat en

lagstiftningen intebud kommer drabba denäven avsett attatt som
tillämpningen skallträffa. vilken dessa syften upprätthållits vidI mån

studeras nedan.
fall särskiltDepartementschefen anförde det i aktuella äratt avnu

tyder all-intresse söka fastställa betalningsunderlåtelsen påatt enom
betala skatter ochbenägenhet sig skyldighetenmän sätta överatt att

beredvillighetenavgifter. Både skälet till underlåtelsen och uppnåatt
Omsammanhanget.betalningsuppgörelse har betydelse i det nä-en
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led i sinringsidkaren planmässigt krediterutnyttjar självtagna ettsom
åller sig härmednäringsverksamhet talar detta for förbud. det forhHur

jämföra be-kunnatorde många gånger bedöma redan attman genom
andra skul-loppet restförda skatter och avgifter med storleken påav

oskicklighetder. Om de åsidosättandena berott okunnighet,pågrova
näringsförbud, med mindreeller slarv bör de normalt inte leda till

anledningdessa brister i därför finnsoch det att tro attsatts system
skadevållare.vederbörande också i fortsättningen kommer att vara

huvudsakligenSex de gällande näringsförbuden grundas helt ellerav
betalningsunderlåtenhet. skall här helt kort refereras.på De

hårsalong underunder femårsperiod intill konkurs drivitA, egensom en
restförd för skatterfimia, vid utgången perioden m.m. omvar av

grundhade försatts i konkurs påkr. Hon 1977 och 1984240 000 åren av
skatteskulder.

städverksamhet, idrev2. Inom loppet två och halvt år försattes E,av som
period försattespersonlig konkurs vid tillfällen. Under etttre avsamma

personliga konkursema huvud-honom drivet städbolag i konkurs. de avsågI
stod för hälftendelen skulderna skatter bolagskonkursenI staten avav m.m.

tredjedelar sintill täckande tvåfordringarna; vid utdelning fick staten av av
uppgick denfordran. efter den angivna periodens utgångEtt år sammantagna

verksamheterna har bokfö-kr. Ioguldna skatteskulden till närmare 400 000
vid för-innehållna A-skatter skötts. Han drevring, deklarationer, ochmoms

skatteåtaganden fullgjordes kor-prövning verksamhet där allabudstalans ny
rekt.

försattesi firma, i konkursdrivit entreprenadverksamhet egensom
Årskönstaxeringar. startadelönsamhet 1987grund bristande och1983 på av

fortgick intill konkurs 1991. heller dåIntehan sådan verksamhetpå nytt som
VidB-skatter. konkursutbrot-hade han skötte inteanställda. Han moms men

kr avsåg Enligt för-200 000 s.katter.uppgick bristen till kr,420 000tet varav
tillgodosettobestånd J andra intressen änvaltaren kunde skälet till attvara

uppgickskatteskulldemaoch övriga fordringsägares. De restförda ettstatens
efter konkurs till kr.år 340 000

månaders fing-dömts för brott i näringsverksamhet till två4. L 1989som-
försattesföreträdde allaelse under åren olika bolag1982 1990 sju som- -

ochi konkursema 4 000 krkonkurs. I farms skatteskulder mellan
380 kr, 550 kr.000 000sammantaget

och1985, 19885. L försattes i konkurs grund skatteskulderpå årenav
fortsatteEfter den första Han1990. dessa dömdes han för bokföringsbrott.av

denbedriva handel enskild konkurs 1993. Imed lastbilar i firma intillatt ny
sammanlagtavgifter medverksamheten underlät han betala skatter och

ñr försörja280 kr. De bland hade åtgått000 attarmatpengarna moms- -
familjen.
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näringsidkareför bokföringsbrott- har enskildmed färsk dom6. S som-
under fyra tid helt underlåtitkomplementär i kommanditbolag årsoch att

sköns-underlåtit betala deredovisa skatter och avgifter. har ocksåHan att
till underlåtel-kr. skålmässigt bestämda beloppen, sammanlagt 600 000 Som

bokföring.han inte haft ordnadS attuppgavserna

dem saknarsig inte helt lätt analyseras. MångaFallen låter avovan
fråga liksomuppgift vilka avgifter detskatter och ärtyper om,om av

Beträffande fallförfallit till betalning. 4vid vilka tidpunkter dessa
ifrågavarande skatteskulder för-exempelvis helt oklartdetär omovan

för deneller Underlagfallit till betalning före inträffade konkurser
restförda skatterjämförelse motiven lämplig mellan m.m.som anser

i allmän-domarnaandra skulder saknas i huvudsak. Några äroch av
anteckningar tidigarekortfattade. Med undantag förhet mycket om

åtgärder vidtagitslagföringar uppgift vilka andrasaknas helt somom
betalningsförpliktelserna.för förmå vederbörande skötaatt att

systematiskafallen funnit åsidosättandenahar domstolenI några av
Beroendetidsperiod.den grunden de under långredan på pågåttatt en

det svårtavgifter det frågavilka skatter eller ärpå är atttyper omav
betalning. Enligt motivenförfallit tillvid vilka tillfällen skuldernaveta

skalloch dessadet upprepade förfarandenär nämnts som avses,som
åsidosättandet skallgenomförts viss beräkning förha med att anses

i lagens mening systematiskt.vara
näringsidka-förhållandetmotsvarande förefaller redan detPå sätt att

deinte med beaktandelivnärt sig rörelsen, denpå trots att av upp-ren
föranlett domsto-burit i fall hakommande skatteskulderna detta, några

sådanbetydande vinning. Enlen finna åsidosättandet syftat tillatt att
bedömning torde inte ha varit avsedd.

skallnäringsförbudsprövningenOm riktmärket för den slutliga vara
näringsverksamheten plan-vederbörande led ipröva ettatt om som

och hanskattekrediter,mässigt utnyttjat möjligheten till självtagna om
drivafortsätta inte fråntaskan förväntas med det han rätten attom

tämligen lätt ochförefaller de refererade fallennäring, några vägaav
håll-hittainte till riktmärke. dock svårtsåledes detta Detnå är attupp
fall ii hithörandeför för näringsförbudpunkter den undre gränsen

vi i fleraintelagstiftningen. Med hänsyn därtill kan sägas än attmera
deomständigheternafallen ställer tveksamma till som re-omav oss -

för motiveradovisats i tillräckligt graverandedomarna varit ettatt-
förbud.
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Andra dsidosättanden

Som redan har klargjorts finns i det materialet integenomgångna
förbudnågot helt eller huvudsakligen grundas på andra typersom av

åsidosättanden brottslighetän och betalningsunderlåtelse. I de fall
åberopats till stöd för talan har det kompletterat bildenendastannat av

den aktuelle näringsidkaren. haft anledningI några dessa fall vi attav
i fråga intesätta onödigtvis dessa andratyngtsom processen av

oegentligheter. Iden de åberopats haft skyldig-mån har domstolen en
het ingå i prövning de kan bilda ñr förbudspröv-underlagatt av om
ningen.

Exempelvis åtalades och dömdes i fallen förett grovten person av
bokföringsbrott, skattebedrägeri och bedrägeri, allt i nä-grovt grovt
ringsverksamhet, till fängelse. Enligt mening bör dennaårs vårtre
brottslighet sig tillräcklig för adekvat beslut i näringsförbuds-ettvara
frågan. Att därutöver skedde åberopa betalningsunderlåtelsesom- -
och andra oegentligheter bör rimligen överflödigt.vara

4.3.7 fakultativa utformningenDen

Om de rekvisiten förel igger fdr domstolengenomgångna enligt la-nu
ordalydelse meddela näringsförbud. Liksom konkurslagens regelgens

näringsförbud har huvudbestämmelsen i näringsförbudslagen såle-om
des fått fakultativ utfomming. prövningVilken då avseddär skeatten
inom för detta momentramen

Lagens förarbeten inget helst besked hur det fakultativager som om
i lagens första paragraf skall behandlas. Som utförligt harmomentet

redovisats avsikten frågan huruvida förbud börär meddelas nä-att en
ringsidkare skall för rekvisitetbesvaras inom påkallat från all-ramen

synpunkt. Om den frågan jakande,män det därefterärsvaret
inte motiverat på ställning till förbud lämp-frågan äratt tanytt ettom
ligt. Någon avsikt skapa frånför domstolen avståatt utrymme att att
meddela förbud då samtliga förutsättningar handen har inte före-förär
legat.

Enligt konkurslagen fick förbud meddelas åsidosättandennär grova
förekommit. Enligt den lagstiftningen inomavsikten att manvar

för den fakultativa prövningen förbud baraskulle tillse komattramen
i fråga vid kvalificerade fall illojala förfaranden. Sedan Näringsför-av
budskommittén funnit domstolarna alltför på dennalätt pröv-att tog
ning, föreslogs rekvisitet påkallat från allmän synpunkt.

Även förutsättningarna för meddelande tillfälligt näringsförbud iav
näringsförbudslagens tionde paragraf har fått fakultativ utformning.en
Enligt förarbetena dock avsikten där skall ha möj-är domstolenatt en
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lighet förbud, samtligafrån meddela tillfälligtavstå ävenatt att om
förutsättningar föreligger.

avseddfakultativ prövning således inteTrots någon egentlig äratt
domstolarnaändå lagen formulerad vilken utsträckning har dåså. Iär

tvåhundratagit fasta den formuleringen de drygtI endastpå en av
fakultativ prövning skettdomar vi igenom har uttryckliggått utöveren

lämplighetsprövningen vid påkallat från allmän synpunkt.rekvisitet
domstolen iekonomisk brottslighet därDet dom avseendeär en grov

rekvisit efternäringsförbudsfrågan sig igenomutförligt argumenterar
bakgrundrekvisit. Sedan tingsrätten funnit förbud påkallat denmot av

omfattande omständigheter såledesbrottsligheten, och samtligaatt
ñr-förelåg för förbud, förklarade sig sådantmeddela rättenatt anse

fastställde underrättensbud också böra meddelas. Hovrätten som-
fakultativdom vad beträffar näringsförbud utförde inte synbarnågon-

prövning sedan förbud befunnits påkallat.
påkallat-rekvisitetHuruvida fakultativ prövning vid sidanen om

kortfattadeskett i övrigt då domar mycketsvårt mångaär säga, äratt
ogillas. Såvitti förbudsfrågan, sig talan förbud gillas ellervare om

lämplighetsprövningen i sin helhetkan utläsas har domstolarna gjort
inom synpunkt.för rekvisitet påkallat från allmänramen

4.3.8 Slutsatser

Brottslighet

iGenomgången förbud vid handen, förbud det alltgällande attav ger
grundenöverskuggande antalet fall kommer till stånd den nä-på att

majorite-ringsidkaren näringsverksamhet. den absolutabegått brott i I
fråganfall behandlas därvid förbudsfrågan samtidigt medten om ans-

underlag för för-för hela eller delar den brottslighet bildarvar av som
ellerbud. fall där förbudet grundats heltI 80 deän procentmer av

brottslighetenhuvudsakligen för samtidigt behandladepå brott har den
fängelsestraffhuvudsakligenbegången i näringsverksamhet -utmätts-

i månader ellersex mer.
granskning näringsförbud i godVår visar meddelade står över-att

utifrån lagens syfteensstämmelse med lagreglerna de bör tolkassom
huvudsakligen grundas påoch förarbeten i de fall förbudet helt eller

höga krav denådagalagd brottslighet. dessa fall upprätthålls ocksåI
bilda under-bevisning krävs för åsidosättande skallpåståttatt ettsom

rekvisitenlag för förbudsprövningen. lagen uppställda såDe är ut-av
formade fall. förarbetende lätta tillämpa i dessa Lagensäratt att ger

iprövningen. Inteockså goda hållpunkter för den anvisade stegvisa
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något dessa fall har vi haft något skäl till tillräck-större tvekanav om
liga skäl för förbud förelegat.

Mot denna bakgrund förefaller det därför reglerna för-som om om
bud förhållandevis lättaär tillämpa då näringsförbud ifrågakommeratt
i samband med brott i näringsverksamhet.

Betalningsunderlâtelse

Endast handfull de genomgångna förbuden grundas helt eller tillen av
övervägande del underlåtelsepå betala skatter Vi har haftatt m.m. an-
ledning i flera dessa fall ställa tveksamma till tillräckligaatt av oss om
skäl för förbud förelegat. Domsmaterialet i fall inte till-mångager
räckligt underlag för bedöma den frågan. verkar föreliggaDetatt en
osäkerhet vad relevanta faktaär i hithörande fall. I några fallom som

kraven bevisningpå ha ställts lågt.synes
Domstolarnas bedömning i dessa ärenden präglas också tämli-av en

allmän prövning förbud bör tillgripas vad fallet dåän ärgen av om
brott bildar underlag för förbud. Säkert sammanhänger detta till stor
del med lagens förarbeten goda hållpunkter för bedömningenatt ger

de fall där betalningsunderlåtelse det huvudsakligaär åsidosättan-av
det. De tolkningsanvisningar ändock för de skilda rekvisitensom ges

delvis sådana,är förgränserna den stegvisa prövningen till viss delatt
suddas Resultatet dessa förhållanden är förut. frittatt utrymmetav
skön i dessa fall blir i brottsfallen.större än Därmed blir också risken

förstörre näringsförbud kommer meddelas sådana lagstift-att att som
ningen inte träffa.avsett att

Med hänsyn härtill finner vi lagens visatregler sig svåra till-att att
lämpa fallpå där betalningsunderlåtelse varit det huvudsakliga skälet
till förbud.

Andra åsidosättanden

De obegränsade möjligheterna åberopa åsidosättandevarjeatt typ av
i näringsverksamhet har utnyttjats mycket i fallnågotIntesparsamt.
har förbud grundats helt eller huvudsakligen oegentligheterandra

Åsidosättandebrottän och betalningsunderlåtelse. civilrättsliga för-av
pliktelser förekommer exempelvis inte i materialet, inte heller oegent-
ligheter inom konsument-, arbetsmiljö- eller miljörättsområdena.

I viss utsträckning har oegentligheter i förhållande till borgenärskol-
lektivet inför annalkande konkurs åberopats. I har det varit frågastort

kriminaliserade gärningar inte blivit föremål för åtal. Vi harom som
i dessa fall haft anledning ifrågasätta kravet bevisning ställtspåatt om
tillräckligt högt. I flera fallen förefaller dessa oegentligheterav vara
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prövning, vilket innebärförbudsfrågansöverflödiga för rätta att pro-
onödigt tyngts.cessen

betalningsunderlåtelsebrott ellerVid andra åsidosättanden än som
viduppkomma tolk-problemnäringsförbud, tordegrund för samma

betalningsunderlåtelse. Lik-redovisats beträffandeningen desom som
i tillräck-näringsidkarenförsaknas här goda hållpunkterdär närsom

kvalificerat sig för förbud.lig mån

straffmätningenvid4.4 Beaktande förbudav

4.4.1 Allmänt

åklagarmyndig-skildakontakter med företrädare förhar vidDet våra
förbudmeddelatåklagare bedömtheter framkommit, många ettattatt
prövadför samtidigtstrafftidenrelativt hög grad skulle reducerai

utsträckningvilkengranska ibrottslighet. därför angelägetDet är att
reduce-domstolarna ocksåoch i vilkensådant beaktande månär avsett

strafftiderna.rar
fråga uttalat,163 i dennai 1983domstolen har NJAHögsta atts.

den tilltaladeanledningeni fråga dendet inte bör komma attatt, av
under vadstraffetschablonmässigt nedhar näringsförbud,ålagts sätta

förbudets inverkanhade bort följa brottet. Fråganpå omsom annars
omständigheterna i dettillbedömas med hänsynbrottspåföljden börpå

hinderallvarligtblir härvid hurfallet. väsentlig betydelsesärskilda Av
för-försörjningsmöjlighetertilltalades yrkesutövning ochför den som

innebär.budet
moti-näringsförbudsregler. IsigRättsfallet hänför till konkurslagens

i linjedepartementschefensigtill näringsförbudslagen uttaladeven
skalltillämpningen lagenvarför det vidmed rättsfallet, även varaav

vägledande.
ochstraffmätningregler1989 infördes uttryckligal januariDen om
vidblandföreskrivs rättenpåföljdsval i brottsbalken. Där annat att

skallomfattningstraffvärde, i skäligbrottetsstraffmätningen, utöver
detellerdrabbatstilltalade till följd brottetbeakta den omav,om av

hinderdrabbaskommergrundad anledning hanfinns attattanta av,
§näringsutövning 29 kap. 5synnerlig svårighet i yrkes- ellereller

vadhänvisas tilltill den regelnbrottsbalken. motiven1 5 Ist. somp.
domdomstolensPrejudikatsvärdet Högstafastslagits i rättsfallet. av

sålunda inte rubbats.har
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4.4.2 Gällande förbud

I de domargenomgångna där näringsförbud meddelas samtidigt som
straff har frågan iutmåts, vilken förbudet skall återverkamån påom
straffmätningen uttryckligen behandlats ii instansemanågon när-av

30 fallen. Det normala i dessa fall domstolenärprocent attmare av
antingen förklarar beaktande skett förbudeteller endastatt ett attanger
i ringa harmån påverkat det straffets längd.utmätta

I fallen har domstolen bakgrund dömde arbe-denett mot attav av-
tade säljare och inte hade planer driva näring fun-på påatt nyttsom -
nit det meddelade förbudet inte innebar sådant hinder elleratt synner-
lig svårighet i det i föregående avsnitt angivna lagrummet.som avses
Domstolen förklarade förbud därför inte skulle beaktas vid straff-ratt
mätningen.

Med hur mycket har då domstolarna förkortat strafftiderna frå-Den
låter sig inte helt lätt besvaras utifrån de meddelade domarna. Igan
utsträckning redovisas endast slutresultatet det beaktandestor av som

skett; vad straffet hade blivit inte också förbud meddelats utsågsom
normalt inte. hellerInte kan med ledning vad vissa typerman av av
brott normalt förskyller bedömning. Vidsådan straffbestäm-göra en
ning i allmänhet och vid ekonomisk brottslighet i synnerhet detär en
mångfald faktorer skall Få målvägas varandra likaärsom samman.
och etablerad vissanågon praxis för brott finns inte.typer av

fallI några har domstolarna dock erbjudit ledning. I förklaradeett
domstolen straffvärdet motiverade fängelsetid två år må-att aven sex
nader. Straffet bestämdes till under beaktandetvå år förbudet, denav
ekonomiska katastrof drabbat den dömde och han vid sidanattsom av
brottsligheten sigskött sina åtaganden och inte hängett lyxliv. Dom-
stolen förklarade därvid meddelade förbudetdet vägdeatt tyngst.

I fall förklarade domstolen tilltaladestvå brottslighetett annat att
hade lika straffvärde. näringsförbudet förMed beaktandestort attav
den innebar tillstörre straffet två år ochför honomett sattesene men,

månaders fängelse medan månader.den andre erhöll två årtre sex
Den förstnämnde drev vid domstillfállet medan denbolagett nytt
andre hade förklarat han under alla förhållanden påinte avsågatt nytt
driva näring.

4.4.3 Slutsatser

Domstolarna förefaller i huvudsak ha underlåtit reducera straffti-att
demas längd till följd meddelat näringsförbud. fall där denI någraav
dömde tidigare har bedrivit seriös näringsverksamhet eller sådan verk-

bedrivssamhet vid tiden för domen viss förkor-har domstolarna i mån
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dömde bedömts hai fall då denhar skettstrafftiden. Detsammatat
fall haryrke. i någotanställd sitt Intemöjligheter utövasmå att som

Åklagarnasstrafftider.medfört orimligt kortasådana hänsynstaganden
funnit stöd i utvärde-intekraftiga avkortningar harñrmodanden om

ringen.

4.5 Personkretsen

4.5.1 Allmänt

kankretsi angivenfaller inom lagenEndast de personeravensom
näringdriversidan demnäringsförbud. Viddrabbas somsomavav

faktiskthand sådana utövarnäringsidkare det i förstaenskild är som
befatt-uppräknadeinnehar vissanäringsverksamhet, ellerledningen av

fallernäringsverksamhet,driverningar hos juridisk somsomperson
näringsidkare, utåtOckså deninom personkretsen. utan att varasom,

omfattas.näringsverksamhetenskildframträtt ansvarig försom
verksamhetfrågan denfrågor skall skiljas frånNu aktuella somom

avsnittsenäringsverksamhetbetraktasbedrivits huvud kanöver som
föreliggersambandhuruvida erforderligtliksom från den4.3.2 ovan,
avsnitt.senäringsverksamhetenåsidosättandet ochmellan samma

befatt-förutsätternäringsförbudbör kanske anmärkasDet attatt
gäl-åsidosättande görslastas för detningshavaren själv kan somgrova

honom. Han måstejustförbud påkallat såvittlande och äratt avser
åsidosättandenaskildaför desin ställning vid denockså ha innehaft

relevanta tidpunktema.
tillgripasskall kunnaförbudutformad i avsiktPersonkretsen är att

bedrivits ochnäringsverksamheteni företagsformoberoende vilkenav
befattningshavaresjälv framträttoberoende vederbörande somav om

följande skalldet. ägnaslåtit Deti företaget eller någon göraannan
vidförverkligasutsträckning dessa avsikter kunnatgranska i vilkenatt

tillämpningen.praktiskaden

tillämpningen4.5.2 praktiskaDen

ogillats detnäringsförbudkända fall har talanI några avomav oss
under deninrymmasinte kunnatskälet den vilken talan riktatsatt mot

brottådagalagdafall vissautpekade harpersonkretsen. I ett avav
förbudsprövningen.förinte bilda underlagskäl kunnatsamma

dömdesblandsistnämnda fallet gälldeDet två annatpersoner som
kredithade dedessakreditbedrägerier. Vidför omfattande några av

meddelvisverklighetsförankringutfått allatt, utan menvaror genom
bolag deföreträdasigstöd förfalskade handlingar, somuppgeav
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Domstolen fann heltkände till hade för brottslig verksamhet.använts
dem i sådankorrekt den delen brottsligheten inte begåttsatt av av

näringsförbud.egenskap förutsätts för kunna grundaattsom
kreditbedrägerier, ogilla-fall, också detI delvis gälldeett annat som

denförbudstalan därför visas hades den dömde inte kunde utövatatt
målfaktiska ledningen de bolag brott begåtts. Inågot där sammaav av

ochålades hans bror förbud. Denne framstod initiativtagare orga-som
nisatör omfattande brottslighet där flera skalbolag använts somav
hjälpmedel.

till VidFallet pekar problem åklagare framförtpå ett om-oss.som
gärningsmännen normaltfattande och förslagen brottslighet innehar

underinte befattningar i bolagen direkt fallersådana deatt person-
den fak-Möjligheten visa misstänkte harkretsen. denär utövatatt att

huvud-normalt baratiska ledningen. Detta krav medför det äratt en -
kunde detdrabbas förbud. Enligt åklagarnakanmannen som av-

drabbade eller deibland motiverat förbud den stårävenatt somvara
huvudmarmen.närmast

fann domstolen denfall förbudstalan ogilladesI där attett annat
och andra mycketdömde varit platschef vid företag där han begåttett

faktiska före-allvarliga inte den ledningenbrott han utövatatt avmen
taget.

vi vid deDet kan i sammanhanget vår genomgångnoteras, att av
funnit antalde gällande förhudendomar legat till grund för ettsom

förbud talanfall varit motiverat med där sådandär det kunde ha men
flera har åtalats, där för-inte förts. gäller fall därDet personer men

fallåtminstone niobudstalan har har påendast riktats Imot en. man
ungefär hälftennäringsförbud. I dessadetta från yrkaavståttsätt att av

för brottsplanshar företrätt bolag störreanvänts ensompersoner
gjort sig skyldiga tilli egenskapgenomförande. har dennaDe grov

medhjälpareoch till huvud-brottslighet, både gärningsmän somsom
alla dei brottsligheten. Enligt mening det angelägetvår är attmannen

missbrukar förbud.på detta företagandetsätt åläggssom

4.5.3 Bulvaner

inte ovanligtden kvalificerade ekonomiska brottslighetenInom detär
ersättningsocialt eller mindre för mindreutslagnaatt mer personer en

samhällets reaktio-ingå i styrelser deoch mötaatt attengageras m.m.
småningom det svårarekommer. s.k. målvakterDessa gör attner som

tilli brottsligheten. tillgångennå huvudmännen Det verkar som om
förutsättning försådana målvakter många nödvändiggånger är atten

sin planeradehuvudmännen skall risken igångvåga sättata attav



SOU 199570 1Utvärdering t

näringsför-därför medbrottslighet. Det bör angeläget ävenattvara
sådanabudslagstiftningen medel begränsa tillgången på personer.som

fall näringsförbudstalan riktatsI handfull har mot personer somen
där detta hu-framstått företrädare för viss verksamhetutåt som men

dem har det sigvudsakligen skett för räkning. I några rörtannans av
ansvarigabefunnits båderenodlade målvakter. har normaltDeom mer

in-för brott gärningsmän, exempelvis bokföringsbrott eller osantsom
brottslighet. Med hänsyntygande, och för medhjälp till huvudmannens

till de inte haft avsikt näringsverksamheten begåmed än attatt annan
förutsättningar meddela sådanabrott bör det normalt finnas goda att

målvakter förbud.
Enligt åklagaruppgifter finns motstånd hos domsto-det emellanåt ett

föringripa Vi har funnit stödlarna detta bulvanen.på sättatt mot
döm-detta i de domarna. målgenomgångna I mot treen av personer

S bedrägeri bokföringsbrott i näringsverksamhet.des för ochgrovt
Sbifall- uttaladeDomstolen lämnade förbudstalan attutansom-

visserligen formellt varit i bolagen utredning-styrelseledamot men av
näringsverksamhe-framgår han faktiskt inte ledningen iutövatatten

terna. mening domstolen här felaktigtEnligt anlägger synsätt.vår ett
näringsförbudslagstiftning-Om bulvanerna skall kunna åtkommas med

bulvaner.får det inte tala förbud de endast varit just Upp-attmoten
naturligtvisräkningen paragraf harolika befattningar i lagens fjärdeav

till syfte möjligt inte den fak-det dennå utövatgöra ävenatt att som
tiska ledningen.

4.5.4 Slutsatser

inte vållatförefaller lagens utformning personkretsenDet som om av
tillgripa förbudtillämpningsproblem. Syftet kunnanågra större att

lagtek-oberoende företagsform kan deuppnås. Detsamma sägas omav
i bul-niska möjligheterna både huvudmannen och bulvanennå ettatt

fall ofta bevisproblem,vanförhållande; i sådana föreligger dock svåra
ekonomisk brottslighet.för övrigt föreligger vid alla typersom av

föreslagits den faktiska led-har inte bara denDet utövatattoss som
honom bordeningen verksamhet den står näraävenutan somav en

inteingå i Samtidigt vi funnit antal fall där talanpersonkretsen. har ett
detförts, förutsättningar för förbud förelegat. I vad månhartrots att

kommer dis-finns skäl utvidgning personkretsenöverväga attatt en av
kuteras i den allmänna motiveringen.

näringsförbud också bör kunnaDet finns skäl betona institutetatt att
användas till tillgången målvakter och andrabegränsa typeratt av

bör typisktbulvaner. ikläda sig sådan roll i näringsverksamhetAtt en
tala för förbud.sett
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4.6 Förbudstiden

4.6.1 Allmänt

Näringsförbud skall meddelas för viss tid, lägst högst femoch år.tre
Den tid under vilken någon underkastats skall därvidtillfälligt förbud
beaktas.

Till skillnad från konkurslagens motsvarande regel fastslår således
näringsförbudslagen minimitid. Skälet härtill förbud endastär atten
skall tillgripas i allvarliga fall. I dessa omständigheterna sådanaär att

mycket kortvarigt förbud normalt framstår otillräckligt. Moti-ett som
inte detta särskilt, kan minimitidäven omväntven anger men en ge

viss effekt; kravet förbudpå skall påkallat från allmänatt vara syn-
punkt riskerar i enskilda fall bli urholkat det finns möjlighet attom en
meddela mycket korta förbudstider.

Lagens maximitid med konkurslagens.överensstämmer bedöm-Det
des fem år tillräcklig tid. Departementschefen övervägdeatt var en
föreslå förbud alltid skulle gälla i fem fann spärmviddenår,att attmen
mellan de minst och de allvarliga fallen motiverade skillnadmest att
i förbudstid kunde mellan dem.göras

Som allmän vägledning för vilken förbudstid i det enskilda fal-som
let skall väljas anför motiven sammanvägning samtliga rele-att en av

omständigheter skall Därvid bör beaktas dels samhälletgöras.vanta att
har intresse näringsförbudet inte framstår slag i luf-ett att ettav som

dels näringsidkaren har intresse möjlighetten, att ett attav en ny
driva näring behöva alltför länge. Den har visatväntaatt utan att som
klar ovilja följa givna regler relativtbör få långvarigt förbud.att etten

Vi har tidigare konstaterat domstolen vid straffmätningen i skäligatt
omfattning skall beakta det meddelat förbud medför förettmen som
den dömde. Det omvända förhållandet gäller dock inte; straffet skall
inte påverka frågan huruvida förbud skall stånd eller underkomma till
hur lång tid det skall gälla.

I specialmotiveringen till lagens femte hållpunk-paragraf klarareges
för förbudstidsbestänmingen. får användaDär domstolenter sägs att

liknande kriterier vid straffmätning, varvid oegentlighetemassom om-
fattning och karaktär tillmätasmåste skadabetydelse, liksom denstor

åsamkats eller kunnat åsamkas borgenärer långva-med flera. Ettsom
rigt näringsförbud kan befogat leder tillde oegentlighetervara om som
förbud sådana deär fängelsestraff;även medför långvarigt det-att ett

bör gälla beträffande den tidigare underkastad för-varitsamma som
bud, rättelsevägrat detta. förhållande i skär-Ettta annatmen som av
pande riktning föreligger näringsidkaren har visat sig helt likgiltigom
ñr reglerna på området.
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Förbudstiden vinner laga kraft,räknas från den dag då domen om
ikraftträdande enligtdomstolen inte har förordnat omedelbart reg-om

lerna tillfälligt förbud.om

4.6.2 praktiska tillämpningenDen

avsnitt fastställda förbuds-Detta skall granska dels hur deägnas att
departementschefen enligttiderna i överensstämmelse med vadstår

anfört vilka faktorer för bestämmandeoch varit avgörandeovan som
förbudstid, förbudstidsbeslut.dels hur domstolarna formulerat sinaav

Förbudstidernas längd

fastställaSom vi utvecklat i avsnitt 4.6.1 föreligger normalt skäl att
till förbud motive-lång törbudstid de oegentligheter ledernären som

studera hurlångvarigt fängelsestraff. därför intressantDet ärett attrar
till varandra.strafftiderna och förbudstiderna i realiteten förhåller sig

Vi har tidigare i avsnitt uppställning där domar för-4.3.2 redovisat en
domardelas efter vilka påföljder och strafftider bestämts. De somsom

huvudsakligenuppställningen de i vilka förbud helt eller144äravser
vi anmärktgrundats brott. anslutning till uppställningen harpå I att

straffmätningen uppgift vilketi dessa mål inte exaktnågon omger
har haft.straffvärde domstolen brotten i näringsverksamhetansett att

felkällorna naturligtvis straffet i fall inkluderarEn mångaär attav
också brott inte hör med näringsverksamhet.som samman

dende nämnda domarna visar strafftiderna ochEn genomgång attav
genomsnittliga enligt nedan. uppställ-förbudstiden fördelar sig Av
ningen i ingår i varjeavsnitt 4.3.2 framgår hur många fall grupp.som

Förbudstidstrafftid

4,72Fängelse 4 år eller däröver . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Fängelse minst under 4,903 år 4 årmen . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Fängelse minst under 4,392 år 3 årmen . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Fängelse minst 3,85år under1 2 årmen . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Fängelse minst månader 3,956 under 1 årmen . . .. . . . . . . . . . . ..

minst 3,00Fängelse 3 månader under 6 månmen . . . . . . . . . . . . . ..
Fängelse understigande månader 3,623 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
skyddstillsyn jämte böter eller fängelse 4,60. . . . . . .. . . . . . . . . .
Villkorlig dom jämte böter 3,67. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Böter -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

34kap.1§1st.1pBrB 3,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .
för samtliga fall 4,17Genomsnitt 144 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Om hänsyn i gjordatill de felkällor föreligger dentarman ovansom
medförajämförelsen, verkar längre strafftid typiskt ocksåsett enen
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längre förbudstid. Som tidigare har hänförliganämnts starka skäl till
den dömdes valet påföljd då den tillbestämts skydds-styrtperson av
tillsyn. Att domstolen i dessa fall allvarligt åsidosättandenapåsett
framgår förbudstiderna.av

Av de 144 fallen har domstolen fastställt förbudstiden till fem iår
74 fall, till fyra ellerår den tidennära i 21 fall och till iår 49 fall.tre
Till skillnad från vad brukligtär vid straffmätning domstolar-harsom

detnär gäller förbudstid legat mycket högt den tillgängligapå ska-na
lan. Trots några domarna förefalleratt något milda eller någotav
stränga präglas ändå förbudstidsbestämningen påfallande enhet-av en
lighet.

Domstolarna har varit mycket med på vilka skälattsparsamma ange
beslutat viss förbudstid. de fallI sådana givits har ochman om arten

omfattningen den brottslighet den dömde gjort sig skyldig tillav som
varit motiverande. I fallnågra har domstolen brotten eller pågenom-
andra grunder funnit vederbörande visat sig likgiltig för de regleratt-

gäller för näringsverksamhet och därför bestämt tiden till fem år.som
Det kan finnas skäl redovisa vilka förbudstider bestämtsatt närsom

inte brott legat till grund för förbudet. I de fyra fall där förbud i lika
mån grundats brottpå betalningsunderlåtelsepå denärsom genom-
snittliga tiden 3,75 år. Motsvarande tid 3,17 för deär år fall därsex
betalningsunderlåtelse varit den dominerande grunden; i fem fall därav
har tiden bestämts till år och i det återstående fallet till fyra. Intetre
i något dessa tio fall har domstolen redovisat något egentligt skälav
för den bestämda förbudstiden.

Formulering förbudstidav

likhetI med vad Näringsförbudskommittén fann vid sin utvärdering
kan vi konstatera domstolarna haft uppenbara svårigheteratt att ange
förbudstiderna på oantastligt Lagen föreskriversätt. förbud skallett att
meddelas för viss tid; domstolarna har iändå betydande mån angett
inte bara viss tidsrymd även datum då förbudstiden skall börjautan
eller sluta. Denna önskan klar har i oklarheterstället skapatatt vara
och icke önskade effekter.

Av de 156 meddelade förhuden har domstolen i 31 fall fastslagit viss
dag slutdatum endera uttryckligt förordnande härom el-som genom-
ler startdatum och angiven tidsrymdattgenom ange utan atten sam--
tidigt förordna tillfälligt förbud. vissaI dessa fall förefallerom av
domstolarna ha tillfälligt förbud skulle komma tillavsett ståndatt ett
och möjligen har de detta kunde ske angivandeansett att genom av
startdatum. Enligt vår mening delas RSV registerföran-som av som-
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inte ersättastartdatumangivandedock ett ut-myndighet kande av-
tillfälligt förbud.förordnandetryckligt om

förbudetbörjarförbudtillfälligtförordnardomstolen inteOm om
Förbudstidsangi-kraft.vunnit lagadeleni denförst domengälla när

faktiska för-inneburit denharmed slutdatum31 falleni develsen att
åtgärderandraöverklagande ochkrympasbudstiden kunnat genom
har do-dessa15dom. Ilagakraftägandeförförskjuter tiden avsom

bortkastade tidenvarför deni förbudsdelen,överklagatsintemen
16återståendedeveckor. Iöverklagandetidenssig tillbegränsar tre

genomsnitt-förkortats,betydande månförbudstiden ihar dockfallen
ochfall med åri tvåochhalv månadnio och ettligt med mestsomen

fyra månader.
förordnan-medkombinerasangivande SlutdatumfallI de ett avsom

detFöruppenbara.likainteolägenheternaförbudtillfälligtde ärom
dockinhibition uppkommerförordnarfall högre rätt pro-sammaom

medde-hardentalan enbartbeskrivna. Pådetblem somavovansom
refor-förbudettillmed hänsynden högre motförbud, torde rättenlats

Slutdatum ävenförbudstidenssenareläggainte kunnain pejusmatio
156 fallendetill det. Avanledningskulleinhibitionsbeslutett geom

i 31avseendei dettaförutseendeiförbudstidsformuleringarnabrister
förlorad. Ikommit gåtid ettdessa har någonfall. i något attInte av

framställts.inhibitionsyrkandehar dockdemav
Även för-beträffandetveksamhetföreliggerhänseendei annatett

dag domendenfrånförbudettiden förräknasSombudstiden. nämnts
tillfälligt för-förordnatinte hardomstolenlaga kraft,vinner omom

uppenbartHeltkraftlagavinnerdomendå medbud. Vad attmenas
föravgjordslutligtskadeståndsfråga attbehöver inte varaensamen

Vadlagakraftvunnen.skallnäringsförbudsåvittdomen somvaraavser
vunnitnäringsförbud harfrågandomen såvittär att omavseravses

näringsför-meddelatsbrottmålsdomkraft. någonlaga Har som genom
och på-frågor, såsomi andraendastdomenbud överklagat ansvars-

ochförbudgällervadkraftvunnit lagadomensåledestöljdsfrågor, har
överklagandetiden förmedi och utgångenbörjar löpaförbudstiden av
skall inne-bakgrundendendom. Detunderrättens är mot semanav

falli vissaåläggeri lagen. Lagrummetstycketi 16 § förstahållet
förbu-kraftvunnit prövalagaförbudsfrågan attöverrätten atttrots --

iocksåbehandlaslängd. Fråganförbudstidensbestånd ochdets av-
rätt.iUpphävande högreunderrubrikensnitt 4.7.5 under
yrkande för-medförbudsfråganöverklagaråklagarenOm endast om

medbörjar löpaförbudstidenintedettaförbudstid, innebärlängd att
förbudsbeslutetmeningEnligt ärvåröverklagandetiden.utgången av

hov-påföljd ochochidelbarti brottmålinteodelbart ansvarsom --
förtendast åklagarenförbudetupphäva ävenfrisålundarätten att om
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förbudsfrågan och även det endast yrkandeskett med för-upp om om
längd förbudstid. Det iär sådan situation således inte korrekten att

förbudetsäga har vunnit laga kraftatt den dömde.mot
Normalt framgår det inte domstolarnas domar förbud påatt ettav

beskrivet kan börjasätt gälla, kanske målettrots ännuatt merparten av
inte lagakraftvunnet.är Denna oklarhet olyckligär för den med-som
delats näringsförbud, särskilt överträdelse förbudet straffbe-ärsom av
lagd. Oklarheten riskerar också återverkningar innehållet ipå nä-
ringsförbudsregistret. Inte sällan låter nämligen domstolen meddela
den registerförande myndigheten talan fullföljts den dom däratt mot
förbud meddelats. fallI då förordnande tillfälligt förbud inte harom
meddelats medför sådan underrättelse, vederbörande inte antecknasatt
i registret förrän domen i sin helhet vunnit laga kraft. Om förbudet
innebär vederbörande förbjuds driva näringatt under viss tidsrymdatt
riskerar registret även därefter redovisa fel startdatum och fel slut-att
tid; endast den registerförande myndigheten vid närläsningom en av
överrättsdomen upptäcker förbudsfrågan inte förts dit kan dennaatt

fel undvikas.typ av
Vi har vid vår granskning upptäckt fall där registret innehållertre

fel i aktuellt hänseende. I dessa fall har således den tingsrättsdomnu
vari förbudet meddelats inte blivit föremål för överklagande i förbuds-
delen. Domarna innehåller inte förordnande tillfälligt förbud ochom
förbudstiden med viss tidsrymd. I underrättelsen till RSV haranges
uppgivits talan fullföljts domen. Felet har föratt samtligamot tre
inneburit registret utvisat Slutdatum ligger föratt långt framett som
i tiden. Med anledning fyndvåra har vi tillskrivit Patent- och regi-av
streringsverket och RSV och påpekat registrets oriktiga innehåll beträf-
fande dessa tre.

För komma till med dennarätta fel böratt redan irättentyp av
domsformuleringarna läsarengöra uppmärksam förbudet kanatt
börja gälla fastän domen inte i sin helhet kraft.vunnit laga Likaså
måste vinnläggarätten sig underrättelserna till registerfö-denattom
rande myndigheten korrekta.är

Till undvikande de tolkningsproblem och andra olägenheterav som
vi pekat tillåterpå vi föreslå nedanstående formuleringar förattnu oss
angivande förbudstid i oförändrat regelsystem.ettav

Vid renodlat näringsförbud enligt förslagett våra blir formuleringar-
färre.na
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verkanAvsedd

kraft.vunnit lagaförbudsfrågansedangälla förstNäringsförbudet skallAl
från domsdagen.skall gällaNäringsñrbudetA2

varit under-domsdagenfram tillnäringsñrbud N.N.tillfälligaDetA3 som
kraft.lagaförbudsfrågan vunnitintill dessgällaskall fortsättakastad att

sedan ñr-förstbörja löpaskallawecklingstidvissmedgesN.N.A4 som
kraft.vunnit lagabudsfrågan

med-N.N.efter utgångenomedelbartgällaNâringsförbudet skallA5 av en
avvecklingstid.given

skallperiodenoch dennäringsförbudhaft tillfälligthar tidigare.NB N av-. förbudstiden.räknas från

Formulering

.för tid X årnåringsförbudmeddelasN.N.A. aven
kraft.lagadel vinnerdomen i dennafrån den dag

kraft.träda iskall omedelbartFörbudet2.
densedanunderkastadvarit.N.nâringsñrbud Ntillfälliga3. Det xxsom

gälla.fortfarandeskall19xxxxxxxxxxx
skall förbudetföljd däravTillavvecklingtid förmedgesN.N.å m.m.

kraft.vunnit lagtdeli dennadomenmånader efter detgälla attx
förbudetstallföljd däravTillavvecklingmedges tid för5. N.N. m.m.

i dendomenhinder19xx attkraft denträda i utan avxxxxxxxxxxx
kraft.vunnit lagadelen inte

19xxunder tidenerinras N.N.DetB. xxxrxxxxxatt xxxxxxxxxxxxxom -
näringstörbud.underkastad tillfälligtvarit

4.6.3 Slutsatser

näringsförbud harförgrundenhuvudsakligavarit denbrottslighetNär
fal-hälftenungefärtörbudstid imaximalbeslutatdomstolarna avom

allvaretproportiontillväsentligt iståverkar i alltFörbudstidernalen.
lagstif-för förbudet på sättunderlagbildatbrottsligheti den somsom

förskälenmedvaritharDomstolarna att ang:avsett.taren sparsamma
förbudstiden.valdaden

lagenväcker frågartörbudstidermaximalaandelenDen omstora
åklagarhål anförtshar frånförbudstid. Det atttillräckligt långmedger

föranlederbrottslighethänseende vidotillräcklig i dettalagen är son
delitenendastkanskefallstraff. I sådanalångvarigamycket aven

frigivnirg därförVillkorligförvid tidpunkten attförbudstiden återstår
börjatdömdedeninnanviss tid gåttdärförlångt ellerstraffet såär att

medåterkommaövervägandenistraff. Vi våraavtjäna utmätt attavser
fråga.förslag i denna

grind för för-huvudsakligbildatbetalningsunderlåtelsede fall därI
minimitid.fastställts till lagensundantagtörbudstiden medharbud ett
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Vilka skäl varit förbudstidsbestämningen har i des-avgörande försom
fall inte kunnat Motivenmed stöd ocksådomarna.utrönassa gerav

dålig ledning för dessa fall. anförts 4.3.8 ställer viSom under avsnitt
i flera dessa fall skäl förelegattveksamma till tillräckligaoss av om

för förbud. då naturligt oegentlig-Det domstolarna harär ansett attatt
heterna inte varit allvarligare vidförbudstiden kunnatän stanna treatt

samtidigt möjligtår. Det domstolarna funnit det lättare med-är att att
förbud funnitsdela tvekan just därför detett trots ett utrymmeatt- -

meddela relativt kort förbudstid. sådan återverkande effektEnatt en
inte avsedd och kan inte heller lämplig.är anses

departementschefen i specialmotiveringen till lagens femteTrots att
paragraf hänvisat till den diskussion Näringsförbudskommitténsom
förde angående angivande förbudstid vi konstatera, domsto-kan attav

ilarna utsträckning väljer förbudstidsformuleringar oklaraärstor som
riskeraroch medföra olägenheter både för den förbudsålagde ochsom

för det allmänna. Förbudstiderna får naturligtvis inte formuleras så att
den dömde lockas för han därigenom förkortaröverklaga domenatt att
den avsedda förbudstiden. likaså inte lyckligtDet är överrättettom av
meddelat inhibitionsbeslut får följd tiden förkortas.till att

Utvärderingen visar föreligger behovdet domstolar-att ett attav ge
anvisningar formuleringeller vägledning för domslutenna annan av
det tid för näringsförbud. Likaså det siggäller har visat angelägetnär

fullföljdbetona vikten korrekt underrättelse förbuds-att motav en om
dom till den registerförande myndigheten.

4.7 förbudVerkan av

4.7.1 Allmänt

innehållet de ända-Det i näringsförbud har sånärmare regleratsett att
bärmål lagen tillgodoses avsedd verkan.förbudetoch fårattsom upp

Förbudets räckvidd får dock det i onödaninte så omfattande attvara
försvårar för den berörde ocksåförsörja sig. måsteReglernaatt vara
utformade så den förutsehar meddelats förbud kanatt ettsom om
visst handlande innebär förbudet överträds.att

tillgodose och sjundedessa syften sjätteFör innehåller lagensatt
paragrafer och de befatt-uttömmande uppräkning de handlandenen av
ningar näringsförbud. Viförbjudna förär den meddelatssom som
kommer avsnittettitta följandepå den avgränsningen i detnärmareatt
4.7.2. fall verksamhet,I innebär meddelat förbud vissmånga ett att
befattning överträdas.avvecklas för förbudet inte skallmåste attm.m.
För detta ändamål kan domstolen möjlighetanslå viss tid, somen

i avsnitt vissgranskas 4.7.3. möjlighet undantaLagen också attger
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dispens-dennabeträffandeförbudet; iakttagelseranställning frånm.m.
förutsättningar kanUnder vissaredovisas i avsnitt 4.7.4.möjlighet ett

i avsnitt 4.7.5. Av-reglerförbud upphävas. genomgåsgällande Dessa
4.7.6.vissa slutsatserslutningsvis redovisas

förbjudna kretsen4.7.2 Den

utformningenlagtekniskaDen

återfinnsderedovisat inom vilken kretsi avsnitt 4.5Vi har personer
naturligt för-självfalletnäringsförbud.kan meddelas Det är ettattsom

kret-förbjudnadenna krets. Denförbjuds tillhörabud innebär att man
förstai 4 Ividare personkretsenenligt 6 och §§ dock7 änärsen

möjligt undvikalångtdet med önskan såhand sammanhänger atten
berördeeffektivitet. så-förbudets Den ärbevisproblem undergräveratt

återkommandeianställd ellerlunda förbjuden att ta emotatt upp-vara
eller där dennärståendenäringsverksamhet drivsdrag i av ensomen

får hanhelleri lagens Inteomfattas personkretsen 4närstående av
sina ålig-åsidosattnäringsverksamhet där hani denfortsätta arbetaatt

återkommande uppdragstagare.exempelvisganden, som
denutövari den förbjudna kretsenKärnan utgörs sompersonerav

syftet med förbu-ledningen näringsverksamhet. Förfaktiska attav en
juri-funktioner hossådanaomfattar förbudetdet skall uppnås, även en

innebärellerföretagsledandetill sin karaktärdisk är somperson som
Även majo-juridiskaföreträder deninnehavaren utåt ettatt personen.

ritetsägande omfattas.
innebärfunktionerna överträ-i sig de olikaRedan innehavet enav

bruk sin be-gjortbevisning den berörde ocksådelse; någon att avom
Å formellsidan innebärandrastämmanderätt behöver inte föras. en

förbudetfallen inteuppräknadebestämmanderätt vid sidan de attav
således harden ochvisas ha utnyttjatöverträds, med mindre han kan

faktiska ledningen.denutövat
tillförbjudna kretsenvidgades denhemställan NäringsutskottetPå av

enligtbland aktiebolag. Detomfatta stiftareäven ut-annatatt voreav
skulle kunnameddelats förbudotillfredsställande denskottet om som

bolagsbildningen.villkoren förbilda bolag ochnyttett ange
speciellainte i sig vålla någralagtekniska utformningen verkarDen

hellernedan. Inteviproblem vid sidan den kommer nämnaattsomav
för-omfånget densikteframförts kritik påhar det någon tar avsom

hand tillhänför sig i förstaföreliggerbjudna kretsen. problemDe som
vilken talanbevisa denöverträdelsesvårigheterna i mål motattatt om

moti-i vissa fallsvårigheter kaninnehaft viss ställning. Sådanariktas
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de materiella reglerna omformuleras. kommerDenna frågaatt attvera
behandlas i anslutning till lagens straffstadgande.senare

Generalfullmakter

Av rättssäkerhetsskäl den förbjudnaär kretsen uttömmande beskriven
i lagen uppräkning olika funktioner. hänseendeI ärettgenom en av
dock lagen I sjätte paragrafens sjätte nämligenpunkt stadgas attvag.
det förbjudet förär den berörde i egenskap tidigareänatt annan som
uppräknats ställföreträdare för juridisk Med den for-vara en person.
muleringen enligt motiven i första hand firmatecknare. Vadavses som
därutöver omfattas inte klart. Vadär gäller således för den trotssom,
näringsñrbud, innehar generalfullmakt från rörelsedrivandeetten
företag, han i lagens meningär ställföreträdare för bolaget Omannan

innebär redanär mottagandet fullmakten överträdelsesvaret av en
förbudet, nej innehavet tillåtetär länge han inteär så görsvaretav

bruk de befogenheter fullmakten målI överträdelseav som ger. om
näringsförbud kan frågan bevisskälpå avgörandesvaretav av vara av

betydelse för utgången.
Anledningen till omfattasteckna firma verkan för-rättenatt att av av

bud denär omfattande behörighet, behörigheträttenatt ger en en som
många tordegånger kunna tecken den inneharpå dentas attsom som
också har väsentligt inflytande företagets verksamhet.på Man villeett
också förbudet förhindrafirmatecknare möjligheteratt attgenom vara
kringgå förbudet.

Vad firmatecknaren kan i lika anförasmån till stöd försagtssom om
också låta generalfullmaktshavaren denomfattas förbjudna kret-att av

Med särskild hänsyn till överträdelser straffsanktioneradeärattsen.
dock kretsens Vidmåste räckvidd tolkas restriktivt. sådant synsättett

framstår det troligt vad lagstiftaren har varit träffaavsettatt attsom
styrelse utsedd firmatecknare, i aktuellt regi-registrerasrätten av vars

Någon liknande åtgärd varigenom generalfull-grundrättster. en av
makt offentliggörs förekommer inte. innehavetMedan sålunda av ge-
neralfullmakt innebär faktiskt ställföreträdarskap flertaletinnebärett

övriga uppräknade funktioner renodlat formellt ställföreträdar-ettav
skap. klar skiljelinjeNågon går dock inte befogenheterdra; deatt som
föreligger för ledamöter i bolagsmännen handelsbolag utseddien av
styrelse framgår inte författning. Det har dock antagits sådanattav en
styrelse i befogenhetshänseende kan jämställas aktiebolagets.med

Av det anförda följer det innehavetoklart blottaärattovan avom
fullmaktgenerell innebär underkas-överträdelse för den ären en sovm

tad näringsförbud. Med hänsyn till fråga omfattningen detäratt avom
straffbara området måste denna oklarhet i mål överträdelse tolkasom
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allmänna motiveringentill den berördes förmån. i denVi attavser
ingeneralfullmakt bör förasåterkomma till frågan innehavareom av

i förbjudna kretsen.den

4.7.3 Awecklingstid

Allmänt

avveckla deinnebär förbudsålagde måstemeddelat förbud denEtt att
i strid medverksamheter och lämna de befattningar stårm.m. som

tillse awecklingförbudet. näringsidkaren själv harDet är attattsom
inte i sig skall innebärakommer till stånd. sådan avvecklingFör att en

möjlig-meddelat förbud lagstiftarenöverträdelse har öppnat enen av
förbudet skall gälla.het för domstolen medge viss frist, efter vilkenatt

Även borgenärers,i fall omedelbar aweckling kan ske, kandär an-en
anled-intressen undvika kapitalförlusterställdas och andras att geav

aweckling.ordnadning medge avvecklingstid möjliggöratt enen som
varjeifrist för avveckling börBehovet prövasnoggrant en-av en

intresset denfall. Vid prövning bör beaktasskilt denna även attatt av
han fårnäringslivet kandömde avlägsnas änstörre attgenast ur vara

avvecklingstid innebärMöjligheten medgetid för aweckling. atten
prövning bör ske medfrån förbudets verkan och dennaundantagett

i ganska restriktivtutgångspunkt synsätt.ett
i företa vilka åtgärdermedgivits princip friför vilken fristDen är att
förbjudna för honom på grundhelst skulle avvarasom som annars

endastförkastade enligt vilketförbudet. Lagstiftaren förslag,ett man
under dennavidtog awecklingsåtgärdertillåta den dömdeskulle att

svårigheter förnämligen detta skulle medförafrist. farmMan att
skulleför de tillåtna åtgärderna gå.honom gränsernaatt veta var

avvecklingtillmöjlighet begränsaDomstolen har dock rättenatten
övrigt skall undertill åtgärder viss slag, förbudet i gällamedanav

vissa inteawecklingstiden. kan föreskriva åtgärder ärDen också att
andra föreskriftertillåtna under tid, liksom den kan somgesamma

tillsynsmyndigheten informe-följa,den ålagde har hållasåsomatt att
överträdelse straffbar.föreskrifterrad awecklingen. sådana ärom av

departementschefenbegränsadeVid anmälan lagrådets yttrandeav
inskränkningar.för medge avvecklingstid Hanutanutrymmet att en

domstolenbördet normala tid medgessådannäratt attvaraangav
får ellervilka vederbörande vidtasamtidigt föreskriver åtgärder som -

i allmänhet, detinte vidta under fristen. domstolenLikaså bör om-
fortlö-föreskriva han harinte finns skäl talar det, attattemotsom

verksamhet underunderrättad sinpande hålla tillsynsmyndigheten om
awecklingstiden.
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slaget uppställtssistnämndaOberoende föreskrift detav om en av
näringsidkarenkontrolleradet tillsynsmyndighetenankommer på attatt

domstolens beslut.awecklar sina i enlighet medengagemang
innan dendomstolen,ofta ändamålsenligtMotiven det attanger som

yttrande från tillsynsmyn-näringsförbud, inhämtatmeddelar beslut om
digheten i frågan avveckling.om

förlängd tid förundantagsfall medgelämnar iLagen attutrymme av-
veckling.

praktiska tillämpningenDen

har frågandomarnaIden absoluta de genomgångnamerparten omav
dettadel sammanhängerawecklingstid inte berörts. Tillnärmare stor

iförekommit kon-med den vari oegentligheterna gåttverksamhetatt
förbudstalan förs harvilkenkurs eller likviderats eller denatt mot

inte alltidden berördelämnat företaget i fråga. får ocksåDet antas att
han signäringsverksamhetvarit berätta ägnatså angelägen att somom

del demförbudstalan; inte ringavid tiden för prövning avenav
kvalificeradehöra till dendrabbats förbud torde nämligensom av

sig eko-mindre systematisktkrets eller ägnarav personer som mer
nomisk brottslighet.

maj 1994156 vidBeträffande 13 de utgången avsompersoner av
aweck-medgivit tid förunderkastade domstolen dockförbud hadevar

skälen för dessarestriktiv prövning harling. Trots motivens krav på
skerde fall där skälbeslut inte i fall utförligt redovisats. Inågot anges
dri-vid tiden för beslutetoftast till den dömdeenkel hänvisning atten

innehållomfattning ochviss Verksamhetensverksamhet. närmarever
omedelbarsvårigheterredovisas regelmässigt inte, inte heller vilka en

vederbörande driveravveckling fallskulle innebära. I atttre anges
fall domstolen inhämtatverksamhet i harhar anställda. Inte någotsom

förhållandeavvecklingsfrågan,tillsynsmyndigheten iyttrande från ett
förföreträdaresammanträffanden medsig vidvisat allmänt vårasom

företagitdomstoleni fall harsådana myndigheter. Inte något ut-en
vikaavveckling börordnadprövning intressettrycklig om av enav

drivavederbörandeför omedelbart frånta rättenintresset attattav
näring.

awecklings-underinskränka de tillåtna åtgärdernaMöjligheten att
normaltmotivenföreskrifter vilket enligttiden lämna andraoch att -

utnyttjats.fallenskall ske har inte i denågot trettonav-
ochmellan veckorvarierarmedgivna avvecklingstidenDen tretre

månader.till knapptfristen tvåDen genomsnittliga uppgårmånader.
synbarligen intelängdframgår fristensAv vad redovisats attsom ovan
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föregåtts någon analysnärmare vilken faktisk awecklingstidav av
erfordrats i det enskilda fallet.som

Formuleringarna förbudstiderna har vållat särskilda svårigheterav
i dessa fall. Vi hänvisar här till vad anförts under avsnitt 4.6.2.som
I fall har underrätten awecklingstid kan åstadkommasett ansett, att

underlåter förordna meddelat förbudatt att att ettgenom man om
omedelbart skall träda i kraft. Så inte fallet. Visserligen kanär sägas

den berörde har mycket lång tid till sitt förfogande hanatt över-om
klagar domen. Om awecklingsåtgärder erfordras kan det dock inte
krävas honom han skall vidta dessa innan förbudet blir gällandeattav

honom, förutom då särskild awecklingstid har medgetts.mot I det
aktuella målet medgavs sådan hovrätten. Frågan awecklingstidav om
bör skiljas från den tillfälligt förbud.om

Inte i något för känt fall har domstolen förlängt tiden föross
aweckling.

Slutsatser

dennaI fråga kan sammanfattningsvis awecklingstidsägas haratt
medgivits i relativt liten omfattning. När sådan tid har medgivits före-
faller prövningen ha varit för ytlig. Lagstiftarens önskemål in-om
skränkningar tillåtna åtgärder under denna tid intehar följts. Till-av
synsmyndighetema har inte utnyttjats till ledning för domstolarnas
beslut i denna fråga.

Enligt vår uppfattning det för institutetsär trovärdighet angeläget att
nödvändiga och önskvärda avvecklingsåtgärder kan komma till stånd

förbudet därmed överträds. Den tillåts vidta sådana åtgär-utan att som
der i strid med honom verkande förbud kan nämligen bibring-ett mot

den uppfattningen, lagens krav inte så denär strängaattas som ger
uttryck för. En sådan uppfattning kan försvåra möjligheten lagföraatt
vederbörande för överträdelse förbudet. Redan det allvar med vil-av
ket domstolen behandlar fråga awecklingstid kan förmedla deen om
ovillkorliga krav förbud ställer den berörde. Omväntpå kanettsom

passiv attityd i frågadenna förmedla bilden det inte är såen attav
förbudet följs till alla delar.noga om

Vi i den allmärma motiveringen reglerna förprövaattavser om
medgivande awecklingstid bör förändras i eller hänse-ett annatav
ende.
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Dispens4.7.4

Allmänt

undantadomstolenförlämnar möjlighetNäringsförbudslagen atten
meddelatverkanfrånanställningviss näringsverksamhet, ettavm.m.

förbudet el-medi sambandbeslut meddelasSådant kannäringsförbud.
förbu-såväl frånmedgesUndantag kansärskild talan därom.ler efter

närståendeförbudet enligt 7s.k.enligt 6 § från detverkandets som
viss slagundantabefogatdetvissa situationer framstårI att avsom

und-förBlandförbudet.generellt verkandeaktivitet från det attannat
förbudfrånskall avståsituationer helti sådanadomstolarnavika att

dispensgivning.förmotiveratdetär utrymmeatt ge
dispensmedgemöjlighetenskallförarbetenavi uppfattar ut-Som att

befa-skäldet saknasendast ifrågakomma närochnyttjas attsparsamt
i denoegentlighetertillsig skyldigålagde kommer göraden attattra,

möjlig-motiven dennaEnligt ärdispensen skallverksamhet avse.som
näringsför-undvikaförutnyttjas blandhet avsedd ettattattannatatt

med jord-fallet kanyrkesförbud, såsomskulle innebärabud ett vara
orimliga ellerOckså onö-fria yrkesutövare.och s.k.och skogsbrukare

undvikaskannärståendeförbudetverkningardigt ingripande genomav
inbland-verksamhetbedrivitlängenärstående sedandispens; har utan

medgeförfinnaskan detförbudsålagde attning den attutrymmeav
närstående.befattning hos denunderordnaditillåts anställninghan ta

frånundantaskaraktärbagatellartadesinkan redanUppdrag genom
bostadsrättsföre-styrelseuppdrag iexempelvisförbud,verkan enav

mng.
verksam-undanta denaktuelltblimotiven bör det knappastEnligt att

förekommit legatharoegentligheterdei vilkenhet, merparten somav
berördeinte denhellerskallDispensför förbudet.till grund ges om

och allmänpre-dispens starkaförsörja sigmöjlighet ävenhar utanatt
ventiva skäl talar sådan.mot en

närståendeför-i frågadispens naturligenför störreUtrymmet är om
enligtfråga förbudet 6budet iän om

till dis-initiativförbudsålagde harprincip det den attI är taattsom
dispensOmför undantag.föreslåpensfrågan och gränsernaprövas att

vilketoch blandundantaget preciseratskallmedges annat angevara
vidsträcktsåintefårfråga dispensen attföretag det är varaom;som

möjlighetocksåverksamhet.omfattar viss bransch eller Lagenden gezr
domstolen kanomfattning;dispensensytterligare precisera genomatt

siganställd ägnardömdeexempelvis förbjuda denföreskrifter att som
berördedenocksåföreskrifter kanvisst slag. Genomverksamhet av

exempelvisefterlevs,förbudetkontrollenåläggas underlätta attatt av
tillsyns-hållabokföringshandlingar eller sättförete annatattgenom
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myndigheten underrättad sin verksamhet. Enligt departementsche-om
fen det naturligtär dispens förenas med sådan föreskrift. Hanatt en

detansåg vidare många gånger lämpligt domstolen vid handlägg-att
ningen dispensfråga inhämtar yttrande från berörd tillsynsmyn-av en
dighet, särskilt då denna fråga sedan förbud löptprövas under viss tid.

dispensbeslutEtt får inte begränsas till viss tid gäller under helautan
Återkallelseförbudstiden inte dispensen dessförinnan återkallats.om

får ske förbudet överträds eller den ålagde bryter dis-om motom en
pensföreskrift. Sådana förfaranden därjämte straffbaraär överträ-som
delse näringsförbud enligt lagens 25 En dispens från förbudetav
enligt 6 § får återkallas också då den berörde på åsidosättersättannat
vad åligger honom i den verksamhet han har dispens för.som som

Den praktiska tillämpningen

Vid vår genomgång gällande näringsförbud har vi funnit domartreav
eller beslut där dispens medgivits antingen i första eller andra instans,
vilket får vittnasägas mycket måttligt utnyttjande de möjlig-ettom av
heter till undantag lagensom ger.

I fallen medgavs dispens för den B vid domstillfälletett be-av av
drivna verksamheten fiskare. meddeladesB femårigt förbud eftersom

ha gjort sig skyldig till brottslighet i näringsverksamhetatt därgrov
köpte,B förmedlade och transporterade fisk. Det kan till börjanen

i frågasättas undantaget tillräckligt preciserat.är Den enskilda fir-om
under vilken verksamheten bedrevs borde ha Likaså bordema angetts.

rätten sälja det fångna ha i beslutet. Huruvidaatt tillräckligautsagts
skäl förelegat för undantag inte lätt analysera;är så domstolen läm-att

inte några uppgifter hur denna punkt.på Settnar resoneratom man
bakgrund motivuttalandena kan måhända fiskaryrketmot sägas, attav

är sådant där oinskränkt näringsförbud i realiteten kan innebäraett ett
yrkesförbud. Detta talar för dispens medges.ett Samtidigt skall dis-att

inte medges för verksamhet föranlett förbudet. För-pens samma som
hållandena bör sådana riskerna för åsidosättanden ärattvara nya
mycket små. I de tidigare rörelserna hade B bedrivit visstäven fiske.

kanDet handlingarna inte utläsas detta förhållande rimligen börur om
utesluta möjligheten till dispens.

I det andra fallet hade C sedan tid tillfälligt näringsförbud hannären
ansökte och beviljades dispens från närståendeförbudet för tillträdaatt
anställning i sin broders aktiebolag. Av tillgängliga handlingar framgår
inte vilka skälen meddela dispens. C dömdes sedermera förattvar
omfattande ekonomiskt brottslighet till fängelse,två års varvid slutligt
beslut näringsförbud meddelades. I samband därmed omnämndesom
inte det tidigare dispensbeslutet, varför det får anställningenantas att
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lämpligtdockframstårstånd. Detkommit tillinteellerupphört som
fortsätt-vadochvad skettuttalari sådana falldomstolen somsomatt

dispensfrågan.gälla iningsvis skall
med-brottmålsdomsamband medigäller U,tredje falletDet som

Uzsomintetgöraintenärståendeförbudet. Förfråndispens attgavs
förhandlingenvidhanförsörja sig, detpå sättmöjligheter att som

lämpligtdettingsrättentill, fann attmöjlighetsig hauppgivithade
sammanboendesi sinuppdraganställning ellerinnehamedge U att

enligt vilkenföreskriftlämnadeout-rörelse. Rättenoch work engym-
företagetinomredovisningsarbeteekonomi- ochgälldeintedispensen
Dispen-fullmakt.firmaföretagetstecknandehelleroch inte genomav

åk-talanupphävde påHovrättengälla i två år.begränsades avattsen
kunnakundetill Uhänvisningunder antasdispensbeslutet attlagaren

underrubrikföregåendeunderanfördesanställd. Somförsörja sig som
förbudstiden;delvissförendastdispensmedgemöjlighetsaknas avatt

begrän-gjorttingsrättenförlagligtsaknas således attdet utrymme som
igälla två år.tilldispensen attsa

dispensärende därocksåkommitkännedom har annatTill vår ett
verkställandeuppdraginnehamedgivandeville erhållasökts. E att som
styrelseleda-ochdirektörverkställandehand vicei andradirektör --

föreskriftermeddeladomstolenkundebifallVidaktiebolag.imot ett
tidigarehadeAktiebolagethandlingsfrihet.hansskulle beskärasom

miljo-femaktiekapitaloch hadestiftelsebildadE ettägts omav en av
konstaterande,underframställningenogilladeTingsrättenkronor.ner

verksamhetägnade sig typaktiebolagetdet somavsammaatt nya
hanochallvarliga brottmycketbegått atthanbolag i vilkatidigareE:s

bolaget.anställd i detfortsättningsvismöjlighethade även nyaatt vara
bedömning.delade tingsrättensHovrätten

tillsynsmyndighe-frånyttrande inhämtatshadeärendesistnämndaI
förekommande. IsällsyntförefalleryttrandeSådant ytterstten. vara

Avdispensen.söktadentillstyrkttillsynsmyndighetenhadeärendet
innehålla.skallyttrandesådantklart vadintemotiven framgår ett

myndighetenhandstilldockligger detuppfattning nära attEnligt vår
närings-hittills sköttberördeupplysningar hur denendast lämnar om

svårighetermedföraskulledispensmedgivenförbudet och urenom
tillsynssynpunkt.

Slutsatser

anledningfinnsmedgetts. Det anta attdispensfunnit få fall därharVi
verkarDetfråga.dennahållning irestriktivintagitdomstolarna har en

ringai mycketriktasförbudstalan ut-vilkendenockså motsom om
medsammanhängafalltorde i mångadispens. Detsträckning begär
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förbudsfrågan prövas såatt den det berör redan har ordnatsent att an-
ställning, uppdrag eller liknande. Endast i de fall verksamhet ellerny

anställning kolliderar med det meddelade förbudet kommer dispens-ny
frågan aktualiseras. Som anfördes i anslutningatt till frågor om av-
vecklingstid kan det bero på berättarogärna den verksam-att man om
het bedrevs vid domstillfället.som

Vårt underlag för litetär för medge några slutsatser i vilkenatt om
utsträckning föreskrifter meddelas i samband med dispensbeslut. Vid
våra samtal med företrädare för tillsynsmyndigheterna har vi dock bi-
bringats den uppfattningen, sådana föreskrifter förekommer iatt
mycket ringa omfattning.

4.7.5 Upphävande

Allmänt

Ett gällande näringsförbud kan upphävas i olika situationer. Omtre
domstol har meddelat tillfälligt förbud skall det upphävas tiden förom
väckande talan slutligt förbud har försuttits, sådan talanav om om
återkallas eller ogillas eller det inte längre finns skäl för det tillfäl-om
liga förbudet 15 §. Också slutligt förbud kan upphävas. Trots att
lagakraftvunnen förbudsdom föreligger skall det upphävas den detom
berör blir frikänd för den brottslighet förbudet grundas på. Det-som

skall gälla det förbudsgrundande konkursbeslutetsamma upphävsom
16 §. Efter ansökan den förbudet kan förbud ocksåav ettsom avser
upphävas det kommer fram han inte åsidosatt sinaom attsenare grovt
åligganden 17 §.

Upphävande tillfälliga förbudav

När tillfälligt näringsförbud meddelas skall domstolen samtidigt fast-
ställa frist inom vilken åklagaren skall väcka talan slutligt för-en om
bud. Efter ansökan åklagaren kan denna frist förlängas. Liksom fal-av
let vid straffprocessuellaär tvångsmedel skall den interimistiska åtgär-
den omedelbart upphävas åklagaren försitter fristen.om

Som konsekvens tillfälligt förbud just tillfälligtär i avvak-atten av
slutligtpå ställningstagande,tan innebär återkallelse eller ogil-etten

lande den slutliga talan det tillfälliga förbudet skall upphävas.av att
Också tillräckliganär skäl för tillfälligt förbud inte längre föreligger
skall det upphävas.
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Upphävande högrei rätt

vunnit lagahaintebehöverkonkursbeslutellerbrottmålsdomEn ett
näringsförbud. Ibeslutförtill grundliggaför kunnakraft ett omatt

iförbudsfrågan prövassigdettagäller sammabrottmålsfallet vare
med-Dettahandläggsdenansvarstalan eller separat.rättegång omsom

det.ansvarsfrågan görkraft innanlagavinnakanförbudsfråganför att
skallansvarstalanogillarsituationsådantifall högre rättdetFör en

förut-varitbrottslighetennäringsförbudetupphävaockså enden om
konkursbeslutgällerMotsvarandeförbud. ett somförsättning om

högre rätt.upphävsförbudförförutsättningvarit av
förbuds-dendelbeträffandeendastfrikännerOm överrätten aven

vilkenunderochdomstolen prövaskallbrottslighetengrundande om
flera brottellerskeskallgälla. Detsamma ettskallförbudettid om

straffbestärnmelse.mildareunderhänförs en
4.6.2 häv-avsnittförbudstid iFormuleringrubrikenunderVi har av

för-idomentillämpningi närnäringsförbud trädermeddelatdat att ett
viharståndpunktendenförstödTillkraft.lagavinnerbudsdelen

Om16lagenstillmotivuttalandenochtagit lagtext an-bland annat
för-detinnebärdomi attbehandlasförbudsfråganoch sammasvars-

överklagandeförtidenmed utgångeni ochlöpabörjarbudstiden av
tillförbudsfråganföråklagarendömde ellerdenintedomen, omav

saknaröverrättenocksåliggerståndpunkttagande attI vårtöverrätt.
underrättenförbudsbeslutupphävaellerändra sommöjlighet ett avatt

detta.förstöd§16mindremedöverklagats,inte ger
1985:354lageni §förebild 5efterinförts§ har omi 16Regeln
Rådgivningsla-fallvissarådgivning iyrkesmässigförbud m.m.mot

lagrådetVadlagrådet.frånförslageftertillkomupphävningsregelgens
Somredovisat.viuppfattningstöd denfåranförde sägasdå ovange

hindermeddelasrådgivningsförbud attutannäringsförbud kan avvid
försförbudstalansigvunnit kraft,lagainte sam-brottmålsdomen vare

enligt lag-kundeförhållandeDettarättegång.videllertidigt senareen
uppståskulleDessabekymmer.praktiskavissa om enmedförarådet

full-harintetalanfall dåogillad iblivitinstansi högreansvarstalan
videllermåliantingenmeddelatsförbud enföljts sammaettmot som

konstateradeLagrådet attsärskild rättegång.föregående,tidsmässigt
undanröjasskulle kunnasituationer bara res-i sådana genomförbudet

rättskraftigtbeträffandetillämpaskanendastinstitutning, ett som
frågor.avgjorda

departementschefensigförklaradeanmärkningenanledningMed av
tilldömtfall rättendeti sak. Förförslag ansvarlagrådets attgodta
iendastöverklagasdomenförbud och ansvars-meddelatsamtidigtoch

oförhindrad attmåstehögredock, rätthanuttaladedelen ansesatt
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förbudet;ompröva även detta följer brott föreliggamåste föratt attav
Ävenförbud skall kunna åläggas. uttalandet inte helt entydigtärom

uppfattar vi det högre enligträtt departementschefen alltid kanattsom
rådgivningsforbudet,ompröva förbudsfråganäven inte har över-om

klagats. Som vi uppfattar det han vidare upphävanderegelnattmenar
endast sikte sådanapå fall där förbud har meddelatstar särskildgenom
dom och denna vunnit laga kraft innan tagitöverrätten ställning i
brottmålet.

Vad anförts i det lagstiftningsärende ledde fram till rådgiv-som som
ningslagen således inget klart fråganpå beslutnärger ettsvar om
näringsförbud vinner laga kraft. Enligt den nuvarande ordningen före-
ligger också skillnad mellan förutsättningarna för rådgivningsförbuden
och näringsförbud i det rådgivaren måste ha övertygats brott.att om
När det gäller förverkande, företagsbot och särskild rättsverkanannan

brott domstolen ha möjlighet officio förutsätt-prövaav attanses en ex
ningarna för sådana åtgärder. Detta gäller högreäven När deträtt.
gäller rådgivningsförbud och näringsförbud dock åklagarenär uttryck-
ligen exklusivt taleberättigad. Enligt vår mening talar detta förhållande
starkt för domstolen saknar möjlighetatt näringsförbudsfrå-prövaatt

den uttryckligen förts dit. Av detta följerutan att för-partgan av att
budet i sådana fall vunnit laga kraft.

Upphävande efter särskild ansökan

Också näringsförbudet grundas underlåtenpå skattebetalning ochom
skattskyldigheten faller bort kan förbudet upphävas. Det kansenare
dock inte ske inom för skatteprocessen förutsätter denutan attramen
drabbade själv väcker talan därom enligt reglerna i Regeln17 har
dock räckviddstörre denän så; kan tillämpas i varje fall där andra
oegentligheter brottän eller betalningsunderlåtelse bidragit till kon-att
stituera åsidosättande. Om det visar sigett grovt den ålagdeattsenare
inte kan lastas för dessa oegentligheter kan förbudet upphävas, trots

det vunnit laga kraft. En talanatt upphävande skall alltid prövasom
materiellt; någon möjlighet för domstolen avvisa sådan talanatt en

exempelvis denpå grunden några omständigheter inteatt nya an--
förts finns inte.-

Den praktiska tillämpningen

Enligt uppgift från Riksskatteverket har gällande förbud upphävts i 22
fall sedan den l juli 1986. Av dessa har förbudet i fallnio meddelats

särskilt beslut tillfälligt näringsförbud; i återstående 13 fallgenom om
har förbud vid tiden för upphävandet gällt till följd tingsrättens för-av
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ordnande i dom meddelat förbud skulle gälla hinder do-att utan attav
inte vunnit laga kraft.men

Skälen till de tillfälliga förbudensärskilt beslut meddeladeatt genom
har upphävs varierar. de nio upphävts i sambandAv fallen har två
med tingsrätten dömt i brottmålet och därvid inte funnit tillräckligaatt
skäl för förbud föreligga. efter överklagandeI fall har hovrättenett
inte funnit uppenbart näringsförbudskäl till förelegat. Resterandeatt

fall har upphävts tingsrättens beslut; därför åklaga-två attsex genom
försuttit tiden för talan slutligt förbud; därförväckaatt ett attren om

åklagaren nedlagt åtal därföroch återkallat näringsförbudstalan; ett att
åklagaren förklarat slutlig talan inte skulle komma föras; tvåatt att
därför tingsrätten fann förelåg för tillfälligt för-skäl inte längreatt att
bud, bland sedan förbudet gällt i och det inte be-årnärmareannat tre
fanns uppenbart det slutliga förbudet skulle komma gälla föratt att
längre tid.

De 13 fall där förbudet varit gällande tingsrättens förord-genom
nande omedelbart ikraftträdande i fall upphävtshar alla utom ettom

hovrättens dom. hälften gjortI dessa har hovrättengenom av en annan
bedömning i förbudsfrågan tingsrätten, medan upphävandet iän reste-
rande fall sammanhänger med ändrad i ansvarsdelen eller iutgång -

fall den berörde haft tillfälligt tillräckligt långförbud underett att-
tid. I det fallet för-trettonde upphävde hovrätten tingsrättens tillfälliga
bud efter huvudförhandling.

Av redovisningen framgår gällande förbud inte i fallnågotatt upp-
hävts efter särskild talan enligt 17 § i lagen. Vi saknar känne-närmare
dom i vilken utsträckning vi anled-sådan talan har förts, harom men
ning det skett i mycket begränsad mån.tro att

Inte heller har ihovrätten fall enligt 16 § upphävt laga-något ett
krañvunnet förbud grund ändrad i ansvarsdelen.på utgång Däre-av

har hovrätten i antal fall haft ändringar iprövamot ett att ansvars-om
frågor påkallat ändring i inte överklagat förbudsbeslut. Med någotett
undantag har domstolen gjort prövning. iuttryckligen sådan Inteen
något dessa fall har funnit skäl förkorta förbudstiden.rätten attav

Slutsatser

Näringsförbudslagen tillhandahåller möjligheter upphävamånga ettatt
gällande förbud. Inte i fall har förbud upphävts den grundennågot på

konkursbeslut beslutupphävts högre eller därförrättatt ett att ettav
i skattemål har ändrats. i övrigt har särskild ansökanInte heller om
upphävande vunnit bifall. härtill kan i fråga detMed hänsyn sättas om
praktiska behovet vid sidan resningsinsti-särskild möjlighet-av en av

angripa rättskraftigt avgjorda frågor särskiltärtutet att stor.-
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föreligger oklar-beträffar tolkningen 16 § första stycket detVad av
näringsförbud vinnerhet i brottmålsdom intaget beslutnär ett omom

rimligen undanröjas.laga kraft, oklarhet bören som
upphävda tillfäl-i avsnitt frekvensenVi behandlanästaattavser av

liga näringsförbud.

4.8 näringsförbudTillfälligt

4.8.1 Allmänt

föreligger får dom-Om uppenbart grund för näringsförbuddet är att
till fråganförbud för tiden dessstolen talan åklagaren meddelapå av

såväl innan talannäringsförbud slutligt har avgjorts. kan skeDettaom
får också själv-Domstolennäringsförbud har väckts därefter.om som

talantillfälligt förbud i samband medförordna nä-attmant en omom
ringsförbud bifalls.

möjliggöratillfälligt näringsförbudSyftena bakom reglerna är attom
kriminella förfaranden ochreaktion exempelvis uppenbartsnabben

orsakar ska-möjliggöra avbrytande verksamhet storaatt ett av en som
stötande denibland framstådor. Till detta kommer det kan attatt som

tidlång framsig omfattande oegentligheter ändå underägnatsom
med sin verksam-näringsförbudsprövning kan fortsättatill slutligen

het.
Förutsättningarna föringripande åtgärd.Näringsforbud mycketär en

Enligt motivenrestriktivt.tillfälligt förbud har därför formulerats
helt klart ochinnebär kravet uppenbarhet bevisläget måstepå att vara

råderintegraverande det någonomständigheterna såmåste attatt vara
åligganden ochåsidosatt sinatvekan näringsidkaren attatt grovtom

försik-påkallat från allmän synpunkt. Vidareförbud är storattanges
näringsför-tillfälligtgäller meddelatighet iakttas detmåste när ettatt

näringsidkarens sida,bud har sin grund i brottslighet från när an-som
svarsfrågan inte har domstol.ännu prövats av

fakultativ utformning,Regeln tillfälligt näringsförbud har fått enom
inte skyldig meddela förbudvilket innebär domstolen är ävenattatt

sådant fall dockförutsättningarna för sådant uppfyllda. I börärettom
meddelas.enligt motiven tillfälligt förbud normalt

enligtrestriktiva tillämpning, motivenDet får förutsättas denatt som
tillfälligt förbudförutsätter, i första hand beslut somovan avser om

förbudsfrågan. Om såledesfattas samband med slutligt beslut iutan
börbrottmålsdom meddelar slutligt förbudsbeslut,domstol i utrymmet

gälla omedelbartför samtidigt förordna förbudet skall vä-attatt vara
dessasentligt då frågan tillfälligt förbud Iprövasstörre än separat.om

lika gäl-rättssäkerhetsaspekterna starktsamtidighetsfall sig integör
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lande. NäringsförbudskommitténEnligt dock i sådanabör ävenman
situationer från tillfälligtavstå förbud i sådana fall där bedömningen

det slutliga förbudet framstår Kommittén betonadetveksam.av som
vikten inte förbudetomedelbart ikraftträdandeatt ettav man genom av
i praktiken fråntar den dömde flerinstansprövningtillrätten en genom

framtvinga kanske irreparabel avveckling.att en
Domstolen kan således yrkande från åklagaren förordnaäven utan

näringsförbud skall gälla hinder det inte vunnit lagaatt ett utan attav
kraft. föreligger instanser.Denna i alla motsvaranderätt En rätt att

yrkande häkta den döms för brott föreligger enligt 24 kap.utan som
§21 rättegångsbalken. Högsta domstolen har beträffande sådana och

liknande fall där domstolen häktat den inte varit anhållen uttalat,som
i rättsfallet NJA 1993 161 det viktig rättssäkerhets-ärsenast atts. en,garanti för den enskilde häktning inte han fåttägeratt utan attrum

möjlighet dessförinnan framföra sina synpunkter vid förhand-att en
ling. Detta innebär domstolen denna fråga vid förhand-böratt ta upp
ling i målet, inte åklagaren gjort det, innan den beslutar häkt-om om
ning. Enligt mening bör rättssäkerhetsskäl gälla beslutvår samma om
tillfälligt näringsförbud. förordnaOm domstolen förbudatt ettavser
skall gälla omedelbart frågan vidbör den således tillse behandlasatt
huvudförhandlingen.

Om tillfälligt förbud meddelas före det talan slutligt förbudatt om
väcktshar skall domstolen inombestämma tid vilken sådan talanen

skall väckas. På begäran åklagaren kan denna frist vid behov för-av
Somlängas. berörts i avsnitt tillfälligt förbud4.7.5 skall upphävasett

åklagaren försitter den fristen. Domstolen skall inte medgeutsattaom
tidlängre vad bedöms nödvändigt.än som vara

beslutEtt tillfälligt förbud kan efter överklagande inhiberasom av
högre rätt meddelatssig det tillfälliga förbudet under rättegångenvare
eller i samband med dom. Möjligheten föra fråganendastatt upp om
det tillfälliga förbudets bestånd, det beslutetföreligger baradock när
meddelats under 1989 173.rättegången, rättsfallet NJAse s.

4.8.2 praktiska tillämpningenDen

Några statistiska uppgifter

vilken utsträckningI har då domstolarna meddelat tillfälliga närings-
förbud berört i statistikavsnittet kapitels inledningSom vi i detta hade
inget de vid 156 förhudenutgången maj månad 1994 gällandeav av
tillkommit särskilt fallbeslut tillfälligt förbud. I alla utomgenom om

hade beslutet näringsförbud kraft; de fal-vunnit lagatretton trettonom
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samband medtillfälligt förbud iförordnandegällde till följdlen omav
förbudsfrågan.slutligt beslut i

tillfälligtsärskilda beslutförekommer dockde 156 ärendenaI om
sju dessameddelats i nio fall. Ibeslut harnäringsförbud. Sådana av

förbudsfråganställningstagande islutligadomstolen också vid sitthar
kraft.intill laga Deförbudet skulle beståförordnat det tillfälligaatt

försuttitsedan åklagarenförbuden upphävdesåterstående tillfälligatvå
slutligt förbudsedermeraförbudstalan.tiden för väckande Närav

ikraft-omedelbartförordnaavstod tingsrätten frånmeddelades att om
trädande.

156 förordnat49 falltingsrätten ide nämnda harUtöver attavnu
domen intehinderskall gälladet meddelade förbudet attutan vun-av

förordnandettillfälligafall där detHäri inkluderas ocksånit laga kraft.
awecklingstid. ytterligare tvåIförst efter viss medgivenbörjat löpa

ikraftträdandeomedelbartförordnat sådantfall har hovrätten utanom
sju fallen i föregåendemed degjort det. Sammantagnatingsrättenatt

156, eller i 37domstolarna i 58 fallstycke har således procent avav
i tillämpningskall trädaslutligt förbudfallen, förordnat utanatt ett

inte vunnit laga kraft.hinder detattav
begärtdömtsfallen har densärskilt genomgångnadeI två somav

förbud.ikraftträdandeomedelbartinhibition förordnandeett avomav
bifall hovrätten.yrkandetbåda fallen har lämnatsI utan av

gällande förbudavsnitt, 4.7.5, konstateratVi har i föregående att
nio tilldessa gälldejuli 1986. Avi 22 fall sedan den 1har upphävts

vid tidennäringsförbud ochtillfälligtföljd särskilt beslut trettonomav
dom. avsnittetsamband med Isådant beslut iför upphävandet genom

översiktligt.redovisas till upphävandeskälen

Uppenbarhetskravet

ställs förhöga kravunder rubriken Allmänt konstateratVi har attovan
förfinnstillfälliga förbud, det görameddela attatt utrymmeatt men
i sambandförbudet meddelasfall det tillfälligaskillnad mellan där
därförfall. finnsförbudsfrågan och andra Detslutligt beslut imed an-

för sig.situationerledning granska dessaatt var

näringsförbudtillfälligtSärskilt beslut om

med tvåtillfälligt förbudsärskild talande fall vi studerat harAv om
påstådd brottslighet.huvudsakligen påundantag grundats helt eller

fall. detsärskilt höga i sådana Närframgått kravenSom redan har är
ligga tillskallbrottslighetbevisningen dengäller kravet på somav

helt klart.bevislägetanför motiven måstegrund för beslutet att vara
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Högsta domstolen har i rättsfallet 1988NJA 171 också tagit brotts-s.
lighet, funnit klarlagd, till utgångspunkt för prövningen.som man

Har då domstolarna upprätthållit de höga beviskraven Vi har stude-
tjugotal fall där särskilt beslut tillfälligt förbud meddelats.rat ett om

Endast i fall har tingsrätten formulerat sig på det Högsta dom-ett sätt
stolen gjort och således funnit viss brottslighet klarlagd. fallI några
har domstolen funnit starka sannolika föreliggaskäl för viss brottslig-
het eller endast sannolika skäl härför. de flesta fallI har dock domsto-
larna inte uttalat sig alls i vilken påståddamån brott blivit klarlag-om
da; har endast uttalat det varit uppenbart grund för närings-attman att
förbud förelegat. I utsträckning har brottsligheten i dessa fall för-stor
nekats.

åklagareDe vi sammanträffat med har samstämmigt uppgivit att
domstolarna överlag ställt mycket höga krav på bevisningen för de
omständigheter skall grunda tillfälligt förbud, högaså det inteattsom

möjligt erhålla sådant beslut förrän utredningen brottenattanses om
förts mycket långt.

Ett utvärderasätt uppenbarhetskravet granska i vilkenannat äratt att
dessamån beslut efterföljts slutliga förbud. I statistikavsnittav ovan

nämnde vi samtliga de nio meddelats tillfälliga för-att personer som
bud aktuellt slag också fick slutliga förbud, vilket följer redanav nu

de nio ingår bland de 156 hade gällande förbud vidatt utgång-av som
maj månad 1994. Vi har där också det bland de för-angett atten av

bud upphävts efter den 1 juli 1986 finns nio förbud aktuelltsom av
slag, dock två sedermera fick slutligt förbud.varav

Förutsatt andelen särskilda beslut tillfälligt näringsförbudatt om
varit konstant, kan uppskatta sådana beslut förekommit i när-attman

tjugo fall de mål där förbud meddelats efter den juli1 1986.mare av
Detta antal kan då jämföras med de sju fall där sådana tillfälliga för-
bud upphävts därefter slutligt förbud meddelats.utan att

Den gjorda beräkningen haltar dock i flera hänseenden. Flera deav
upphävda förbuden har meddelats enligt konkurslagens regel inte-om
rimistiskt förbud; det oklart vilka krav skulle ställas vidvar mer som
tillämpningen den regeln. Beträffande åtminstone något deav av upp-
hävda fallen förefaller det ha förelegat omständigheter intesom var
förutsebara vid tiden för beslut tillfälligt förbud.om

Även med hänsynstagande till dessa och andra felkällor vimenar
ändock domstolarnas träffsäkerhet inte varit tillräckligt hög föratt att

kunna istå överensstämmelse med lagens krav.anses
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med domnäringsförbudi sambandTillfälligt

redovi-domstolarna,harmålensärskilt genomgångnaI de ovansom
näringsförbudetmeddeladedetfallen förordnati 37 attprocentsats, av

hinderawecklingstidvissomedelbart eller efterskall gälla attutan av
slut-meddelatsamtidigtkraft. Eftersominte vunnit laga rättendomen

oftare funnitdennaturligtdet ocksåligt förbud framstår attsom
dess-förbudettillfälliga prövasuppfyllt detuppenbarhetskravet än när

förinnan.
för detingripande dendocktillfälliga förbud ärOckså denna typ av

Näringsförbudskommittén påpe-viktigt hanberör. Det är att som-
sig inte havisari efterhandavvecklingtillinte tvingaskade somen-

situatio-sådanaIinte kan återupptas.nödvändig och kanskevarit som
omprövningsökafrånavståhan också komma ettkan attatt avenner

prak-skulle ha någonhan inteeftersomfelaktigt förbud,enligt honom
för dennasåledesändrad Det äventisk utgång. är typ avnytta av en

gäl-principiella planetsig. detviktigt de står Påtillfälliga förbud att
detsynvinkel ärenskildesförbud; densådanaler detta alla mestur

avveckla visshan måsteinnebärfall där beslutetbetydelsefullt i de att
anställningnäringsverksamhet, m.m.

följts högreförbudtillfälligadå dennavilken harI mån typ avav
konstate-tidigarenäringsförbud Vi harförordnandeslutligarätts om

fall gällt tillijuli 1986den lupphävts efterförbud trettonrat att som
motsvarandeMeddom.samband medförbud itillfälligtföljd enav
antalet beslutunderrubrik, kanföregåendeuppskattning den undersom

1986 närmarejuliikraftträdande efter den 1omedelbart antas varaom
tidundermed dejämförastal skall120, det tretton samma upp-som

Även enligt vårfelkällor,finns vissahärförordnandena.hävda men
förhållande tillgodtagbartijämförelsetalendockmening står ett

varandra.
till-meddelafrånför avståinga skälNormalt ettnärmare attattges

dock domstolenfall harminstförbud i samband med dom. Ifälligt ett
hänvisningikraftträdande, underomedelbartförordnaunderlåtit att om

ihäktadskulledömdedendom bestämtden itill attatt varasamma
dockmening skallkraft. Enligt vårvunnit lagaintill domenmålet

delvisåtminstoneharåtgärdernafrån varandra;frågor skiljasdessa
frånnäringdrivahinder ävenformelltsyften ocholika något mot att

dömdemed denräknaocksåinte. måstehäkte föreligger Man att av
slutligtförbudsfrågan prövas.fri fot innanförsättas påhögre kanrätt

tidfall velat skapadomstol i4.7.3 konstateratVi har i avsnitt ettatt
Viförbud.tillfälligtförordnaunderlåtaavvecklingför att omgenom

godintevarför detta någontillutvecklat skälenhar där närmare
ordning.
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Förfarandet och tider

Särskilt beslut tillfälligt naringgörbudom m.m.

Åklagaren är på beträffande talansätt slutligt förbudsamma som om
exklusivt taleberättigad beträffande de tillfälliga. Inte heller föreligger
någon skillnad det gällernär kan initiera sådan fråga hosvem som en
åklagaren och kan och bör biträda med erforderliga utred-vem som
ningsåtgärder. Dessa frågor kommer därför behandlas i avsnitt 4.9att
Förfarandet.

alltI väsentligt det misstänkt brottslighetär aktualiserar frågansom
tillfälligt förbud. När åklagare mottagit anmälan brottettom en om

från exempelvis konkursförvaltare, överlämnas efter prövning ären-en
det till polismyndighet för utredning enligt upprättade direktiv. Utred-
ningsarbetet påbörjas utredningsmannär tilldelats ärendet, vilket ien

fallmånga särskilt i storstäderna kan dröja avsevärd tid. Hur lång- -
beror på polisens arbetsbelastning och vilken prioritetpåsamtresurser
ärendet Enligt nuvarande ordning förfogar åklagaren inte överges.
polisens utredningsresurser i den meningen han kan bestämma i vil-att
ken ordning ärendena skall utredas; han kan dock uttrycka önskemål

viss prioritet. Det förhållandet anmälan innehållerattom ett utta-en
lande den misstänkte bör meddelas näringsförbud påverkarattom
inte enligt samstämmiga uppgifter från företrädare för åklagarkå--

prioritetsordningen hos polisen. Som vi skallnärmare utvecklaren -
i avsnitt 4.9 har åklagaren många gånger inte heller detta tidigapå sta-
dium tagit ställning till förbudsfrågan skall utredas.om

Enligt åklagarna domstolarnaär mycket restriktiva med bifallaatt
yrkanden tillfälliga förbud. Vi har konstaterat domstolarna harattom

stöd för det i lagtext och förarbeten. Enligt åklagarna innebärgott de
höga kraven det normalt saknas förutsättningar tidigtpåatt att ett sta-
dium föra talan tillfälligt förbud; först utredningennär brotts-om om
ligheten förts mycket långt kan förutsättningarsådana föreligga. I

mån utredningsresurser saknas för utreda brottslighe-samma attsom
saknas för utreda förutsättningarna förten, tillfälligt för-attresurser

bud, yrkande därom delvis kan stödja sig andra åsido-påoavsett om
sättanden brott.än

Vad åklagarna uppgivit bekräftas i någon mån våra iakttagelser;av
i fjärdedel de särskilda besluten tillfälligt förbud hade, nären av om
beslutet meddelades, åtal förbudstalanoch redan väckts.

När framställning särskilt beslut tillfälligtgörs förbud tycksom om
domstolarna ha handlagt ärendet med erforderlig snabbhet. l uppemot

tredjedel fallen har ärendet avgjorts handlingarna.på I någraen av av
dessa har den berörde inte inkommit med yttrande och inågot några
har han saknat försvarare. Motiven förhandling ofta tordeattanger
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Näringsförbudallvarliga ingrepptill detpåkallad med hänsyn ettvara
avgörandenmening andelenEnligtenskild. vår ärförkan innebära en

inteförhållandet kanför hög,sakligt ävenhandlingarnapå sett om
motivuttalandet.direkt stridasägas mot

skall dom-meddelastillfälligt förbudinte väcktsslutlig talan närOm
Även förbud med-tillfälligttalan.tid för sådanbestämmastolen om

fris-särskiltdomstolenhäktningsbeslut börmedsambanddelas i ange
fristenangivnadomstolarnaförbudstalan. Denväckaförten att av

mellan fyraalltbesluten,betydligt i de genomgångnavarierar högst
medgav Högsta1988 171NJArättsfallettill månader. Idagar s.sex

bety-förbudstalan. Islutligväckandemånader fördomstolen avsex
för väckan-tidenförlängningmedgivitdomstolarnadande harmån av

talan.de av
tillfälligt förbudbeslutsärskiltfall därgenomgångnadeI ett om

från till-tidenförbud, varierarslutligtmedtingsrättens domföljts av
genomsnitt-Denmånader och år.mellanförbud till domfälligt etttre

åtalfall därdeundantarmånader;sjutiden drygtliga treär manom
tillfälliga förbudetdå dethade väcktsförbudstalan redanslutligoch

D: knnio månader.genomsnittliga tiden närmaremeddelades denär
särskilt besluttidunder hur långstuderaintresseockså ettattvara av

deslutligen upphävs. Ide fall där detfått gälla itillfälligt förbudom
fyraårmånad ochmellanvarierar tidenskettnio fall där så treen

efter över-fall där hovrättentidenmånader. Den kortaste ettavser
genomsnitt-bifall. Denyrkandetdet särskildaklagande lämnade utan

halvtoch år.fallen tvåtiden för de nio närmareliga är ett
förbud varit såtillfälligttiden frångivetvis olyckligtDet är att

Ävenförbud.slutligtfram tillupphävandefram tillmycket längre än
förekommainteskälen får det gärnainte kärmer devi närmareom

månader,femfår löpa i två årtillfälligt förbudskett att ettsom --
slut-talanförainte kommerförklarar hanåklagarenvarefter attatt om

föreligger.inteförutsättningarnadärförligt förbud att
medde-förbudtillfälligtfall därtill femtontalhaft tillgångVi har ett

näringsförbuds-slutligasak densedan idär tingsrätten prövatlats och
bådagjortdomare pröv-fallhälften dessa hardrygttalan. I sammaav

ellerjuristdomareprövningenslutligavid denningarna, ensamsom
klart förheltbevisläget måsteMed hänsyn tilltvå. att varaen avsom

ifrågadetkanfå meddelas sättasnäringsförbud skalltillfälligt omatt
grund jävpåfrågabesluta i sådandomare kan attutan avensamma

näringsförbudsfrå-avgörandeti det slutligaförhindrad deltabli att av
med kravet påi konflikti eljest kommertroligtDet är att mangan.

konventioneneuropeiska6 i denställs i artikelopartisk domstol som
grundläggandeoch derättigheternade mänskligaangående skydd för

Europakonventionen.friheterna
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Tillfälligt näringvörbudi samband med dom m.m.

Som harnämnts domstolen självständig förordnarätt atten att ett
meddelat förbud omedelbart skall träda i tillämpning. I vad mån man
utnyttjat denna kanrätt inte bedömas det tillgängliga materialet; iav

andel fall har dock åklagarenstor redan ien samband med förbudsta-
lan framställt yrkande också omedelbart ikraftträdande. Inte hellerom
har vi kunnat bedöma domstolen den självständigtnär beslutatom -

tillfälligt förbud tillsett denna fråga tagitsom vid förhand-att upp-
lingen.

Det förhållandet överklagad dom innehålleratt förordnandeen ett
meddelat näringsförbudatt skallett gällaom omedelbart förefaller inte

ha påskyndat handläggningen i överrätten. Tiden mellan tingsrättens
och hovrättens dom den normalt gällermotsvarar vid målsom om
ekonomisk brottslighet, vilket för omfattande mål där de berördamer
inte häktadeär innebär det kan dröja tämligenatt avsevärd tid. Hov-
rättens dom brukar dock åtminstone föreligga inom år från tingsrät-ett

domsdatum.tens
Vi har studerat olika tider från den berördes synvinkelnu sett och

utifrån hans intresse inte ha tillfälligt förbud underatt längre tidav än
nödvändigt, sig talan slutligen vinner bifall eller ogillas.vare Från
samhällets synvinkel finns naturligtvis intresse förbud inteett att ettav
kommer inte dröjer längre nödvändigt.än En effekt domstolenattav
avstår från i samband med dom förordnaatt omedelbart ikraftträ-om
dande är den dömde överklagandeatt kan skjuta fram tid-genom
punkten då förbudet börjar gälla. Vi har särskilt uppmärksammat två
fall där startdatum för förbudstiden dettapå försenats.sätt I båda
fallen dömdes vederbörande för relativt ekonomisk brottslighetgrov
till kännbara fängelsestraff i alla instanser. Genom överklagandena för-
sköts startdatum för förhuden med år månader respektiveett tre årett

månader.sex
Ett förordnande förbudet skall träda i omedelbaratt tillämpningom

skall naturligtvis intas i domslutet; det räcker inte visstatt start-ange
datum och mindreän bara detta i domskälen.att Vi hänvisar härange
till vad i avsnitt 4.6.2. Om tillfälligtsagts förbud gällt redansom före
dom i målet, skall domstolen i domslutet huruvida det tillfälligaange
förbudet skall gälla fortsättningsvis.även

Inhibition

Vi har påträffat fyra fall där den dömde yrkat inhibition i domettav
intaget beslut tillfälligt näringsförbud. I samtliga fallom harutom ett
yrkandet lämnats bifall. Det återståendeutan gällde en man som av
tingsrätten dömts till års fängelse för skattebedrägeriett grovt m.m.

4 15-0137
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skälangivandeansvarsdelen. Utanidomenöverklagatoch avsom
näringsförbud förelåg.förgrunduppenbartintefann hovrätten att

domdock tingsrättenskomsin vadetalanåterkallatdömdedenSedan
fast.ståatt

Slutsatser4.8.3

litentämligeniförekommernäringsförbudtillfälligtbeslutSärskilt om
viförbudgällandedefemcirkaendastutsträckning. I procent somav

beslut.särskiltsådantföregåttsförbudetgranskat harsärskilt att ett
ställerlagstödmeddomstolarnavisa gottErfarenheterna attsynes

till-grundaskallomständigheterdebevisningenkrav påhöga somav
restriktivitetiakttardomstolarnaövrigtiocksåochförbudfälligt att

omständigheterdeutredningenhäravResultatet ärfråga.i denna att av
förbudtillfälligtgrundaskallbrottslighetmisstänktfrämst som-- bi-vinnaskall kunnatalansådanförmycket långtförasmåste att en

åstadkommaförbudtillfälligasyfteträttspolitiskafall. Det att genom
verksamhetskadevållandeochkriminalitetreaktion påsnabb annanen

uppnås.inte kunnatregelmässigthar då
la-ochförbudtillfälligasådana trotsfrekvensenden lågaTrots av

utsträck-alltförbeslut iinterimistiskadessa storharhöga kravgens
myck-efter detnormalt förstoch det attupphävas,kommitning enatt

Även förbud seder-slutligtfall därdei någraförflutit.tidlång avet
skäl förtillräckligafog ifrågasättamedmeddelats kan ommanmera

förelegat.förbudtillfälligt
förenamöjligtdet ärfråganväcker attförhållandenaangivnaDe om

för-tillfälligavid dennarättssäkerhetocheffektivitet typkraven på av
motive-allmännai denfrågantill denåterkommaVibud. attavser

ringen.
domareförhindraförefallerdomstolopartisk attpå sammaKravet

näringsförbuds-i sak prövardärefterförbud ochtillfälligtmeddelar
medföraÅtminstone dettariskerardomstolmindre attförtalan. en

problem.praktiskavissa
i till-trädaskallomedelbartförbudförordnaMöjligheten ettattatt

40inämligen närmare procentfrekvent,utnyttjatslämpning har mer
till-lättrelativtverkarregeln attförbuden. Denmeddeladede varaav
förskälenmedvaritdomstolarna attlämpa, även angesparsammaom

förbudetfall hardessauppskattat tiobeslut. Idessa procentgrovt av
godtag-ändåöverkantivilket fårupphävts,slutligen menvaraanses

rättssäkerhetssynpunkt.bart ur
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4.9 Förfarandet

4.9.1 Allmänt

Näringsförbudslagens förfaranderegler i alltär väsentligt desamma
de gällde enligt konkurslagen. Det innebärsom blandsom annat att

frågor näringsñrbud prövas allmän domstol på talanom åkla-av av
Denne handhar tillsammans med polisen utredninggare. förbudom

enligt reglerna i rättegångsbalken förundersökning i brottmål.om
Konkursñrvaltama har skyldighet omedelbart underrätta åkla-atten

detnär kan misstänkas gäldenären eller företrädaregare för denneatt
förfarit på sådant sätt näringsförbud kan komma i frågaatt 7 kap.
16 § andra stycket konkurslagen. Om inte förvaltaren gjort sådan an-
mälan skall tillsynsmyndigheteni konkurs detgöra anledningnär där-
till finns 41 § konkursförordningen.

I näringsförbudslagen har kronofogdemyndigheterna i sin egenskap
indrivande myndighet ålagts skyldighet särskiltav uppmärk-atten

det kannär finnas skäl meddela näringsförbudsamma att grundassom
på underlåtelse betala skatter ochatt anmäla förhållandet tillm.m.
åklagaren. Med denna skyldighet torde följa visst utredningsansvar.ett
Departementschefen förutsatte samarbetenära mellan åklagareett och
kronofogde i dessa frågor och konstaterade kronofogdemyndighetenatt

den myndighet hade de bästa möjligheterna få framvar som att mate-
rial angående systematiskt underlåter betala skatt.personer som att

Även i övrigt betonar motiven vikten nära samarbete mellanettav
olika myndigheter för framgångsrikt bekämpande denett ekono-av
miska brottsligheten. Vid utredningen näringsförbud det givetvisärav
naturligt med samarbete mellan åklagareett och tillsynsmyndighet i
konkurs då oegentligheter i konkurs skall åberopas. Man bör även ta
till de kunskaper och kan värde i olika fallvara resurser som vara av

samarbete med de myndigheter arbetar inomgenom skatte- ochsom
indrivningsväsendet, dem har import-övervaka ochattsom export-
verksamheten, penningmarknaden och bank- försäkringsområdena,och
miljön, liksom registerförande myndigheter. Också konkursförvaltare,
kommuner, banker och andra kreditgivare, konkurrenter, branschorga-
nisationer och fackförbund kan många gånger ha betydelsefull infor-
mation näringsidkare för vilka det finns anledning aktualiseraom att

näringsförbud. Berördaett myndigheter bör inte bara medverka i er-
forderlig mån med uppgifter till utredningen, långtäven så möj-utan
ligt bidra med upptäcka dem kanatt aktuella för näringsför-som vara
bud. Någon anmälningsskyldighet för dessa myndigheter har dock inte
föreskrivits.
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tillkommaintetvångsmedlen kanstraffprocessuelladeMerparten av
gripande,Sålundanäringsförbud. ärutredningvidanvändning an-om

reseförbud ochrättegångsbalken24 kap.häktning samthållande och
domstoliHandläggningenundantagna.kap.anmälningsskyldighet 25

iförbudet prövassigbrottmål,ordinäraviddensammaär varesom
ansvarstalan.medsamtidigtellerrättegångsärskild

ellernäringsförbuddom. Dåslutligtförbudsfråga prövasEn genom
överlämnaberördetill dendomstolenskallmeddelassådanttillfälligt

innebördendärunderrättelsesärskildskickavanligt brevieller en--
beskrivs.förbudetav

meddelasförbudtillfälligtellernäringsförbudvaribeslutellerDom
densedanPRV,registreringsverketochtill Patent-skall skickas som

näringsför-fördatabehandlingautomatiskhjälpmed1994juli1 av
SMTi konkurstillsynsmyndighetdenoch tillbudsregistret, en-som

sändasskallförbudet. Domefterlevnadenövervakaskallligt lagen av
omedelbart.skickasskallbeslutmedankraft,vunnit lagadensedan

offentligt.Näringsförbudsregistret är
avseendein spärrverketbeslut läggerellerdomfåttPRVNär en

registerför. DessaPRVföretagsregistersamtligaivederbörande som
ochhandelsregistretaktiebolagsregistret,1994årvid utgångenär av

föreningar.ekonomiskai lagenföreningsregisterdet omavsessom
registreradärefter kaninteberördedenärInnebörden spärren attav

bolagsmanstyrelseledamot,sig m.m.som
samtligalista öververketaktiebolagsregistret utVad gäller tar en

läggsbolagvarje sådantFörförekommer.förbudsålagdedenbolag där
aktiebolags-lagregel istödmedberörde,dendärärende av nyett upp

omedelbart1994:802,SFSaktiebolagslagen;§ av-18 kap. 4lagen a
huru-liksomåtgärden,underrättasbolagBerörtbolaget.förs omur

måstefirmatecknareellerstyrelse utses.medförtvida denna att ny
dagihar PRVföreningsregistretochhandelsregistret enBeträffade
medde-detjuridiskaberördadenunderrättamöjlighet personen omatt

månadefteravförsförbudsålagdeden omochlade förbudet enattom
under-Sådansida.föreningensellerbolagetsfrånvidtasåtgärdingen

regelmässigt.närvarande intefördockskerrättelse
paragraf,införandetillförslaglämnatharRegeringen nyenav

enligtföreningarekonomiska1987:667i lagenkap. 415 oma
före-avförasskallomedelbartföreningenförställföreträdare urvilken

prop.honomgällandeblirnäringsförbud motningsregistret när ett
aktiebolags-beträffandegällersåledesordning199495:67. Den som

föreningsregist-beträffandegällakommaförutseskanregistret och att
registretdethandelsregistret. Ibeträffandelämplighar inte ansettsret

ochföreningarideellahandelsbolag,näringsidkare,enskildaantecknas
bolagenklaibolagsmännäringsverksamhet samtstiftelser utövarsom
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där näringsverksamhet i bolaget.utövas Ett alternativ till omedelbart
avförande övervägs beträffande handelsregistret ändringsom är ien
handelsregisterlagen 1974: 157, enligt vilken utdrag registret skallur
lämna upplysning där aktuell meddeladatt är näringsför-om person
bud.

Verket underrättar löpande Riksskatteverket, samtliga TSM, bank-
registret och försäkringsregistret förändringar i näringsförbudsre-om
gistret. Det är också möjligt för avgift påatt motenvar prenumerera
utdrag registret, är öppet. Kreditupplysningsföretagenur samlarsom
in, lagrar och vidarebefordrar uppgifter näringsförbud med stödom

kreditupplysningslagen 1973: 173.lav
Ytterligare ñreskrifter angående domstolens underrättelseskyldighet

och näringsförbudsregistret framgår förordningen 1986:441av om
underrättelser angående näringsförbud, ändrad SFSsenast genom
1994:587.

När gäldenär försätts i konkurs skall konkursbeslutet kun-genast
göras införande i Post- och Inrikes Tidningargenom och lokala tid-
ningar 2 kap. 24 § andra stycket konkurslagen och 10 § konkursför-
ordningen. Något motsvarande förfarande har inte föreskrivits beträf-
fande meddelade näringsförbud.

4.9.2 Den praktiska tillämpningen

Anmälningar och utredningar näringsförbudom

Initiativ till förbudsutredningar

Vi har i avsnitt 4.2.2 redovisat konkursförvaltarna från halvårsskif-att
1993 och år framåttet i 1 000ett närmare fall ifrågasatt näringsförbud

i anmälan till åklagare, motsvarande cirka fem samtligaprocent av av-
slutade konkurser under tid. Enligt samstämmiga uppgifter frånsamma
företrädare för åklagarkåren förvaltarna för den absolutasvarar mer-

anmälningar där förbudparten ifrågasätts. Det förekommerav enstaka
fall där tillsynsmyndigheti konkurs TSM gjort självständig anrnä-en
lan; enligt företrädare för TSM är det oftare förekommande att myn-
digheten efter samråd med förvaltaren lämnar uppgifter till denne eller
direkt till åklagaren komplettering anmälan. förekommerDetsom av
också kronofogdemyndighetatt eller skattemyndighet anmäler ifråga-

näringsförbud.satt
Regelmässigt innefattar samtliga anmälningar där förbud ifrågasätts

också uppgift den utpekade kan misstänkasatt ha begått brott iom
näringsverksamhet; anmälan förbud vilar därför närmast undan-om
tagslöst helt eller huvudsakligen justpå påstående brott. Det inne-om
bär det endast i enstaka fallatt aktuelltär utreda näringsförbuds-att en
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har dettaviSåvittbrottsutredning.med vetsamband en-fråga utan en
denkronofogdemyndighetfrån attanmälanförekommit efterdast om
be-Somskatterbetalaunderlåtitomfattningavsevärdiberörde m.m.

omfattning.i blygsamförtstalansådanavsnitt hartidigareirörts
pågåendeunderpolisochåklagarehellerhindrarIngenting enatt

näringsförbudsfråga.initieraranmälanbrottsutredning externutan en
förekommitharintekonkursdärbrottslighetekonomiskrörandemålI

fall.andraiförekommer ävendetnormala,dettorde detta menvara
förval-Åklagarna talan, ävensådanföraoförhindradehelt omär att

ifrågasattintekonkursföretagsdennesellermisstänktesi dentaren
förbud.

innefattar på-anmälningshandlingarigenomgåråklagarnaNär som
fråndå avstårde attnormalaförefaller det attbrottstående varaom

fattardeendastutredas;skallförbudsfrågantillställning omta om
brottslighetenangåendeförundersökning tasinledaintebeslut attom

Enligtskrivsförbudsfråganocksåoch dåställningsådan av.attgenom
redan påskrivsförbudsfrågandockdetförekommeruppgift avatt

Enligt vårangående brott.inledsförundersökningfastänstadiumdetta
böråtgärd. Detsådantillskälundantagsvis finnaskan detmening en

förundersök-reglernamed stödförekommaintedock omatt avman
utreda för-frånavstårrättegångsbalken atti 23 kap.ningsbegränsning

syftenförbudsreglernasmedillaexempelvisrimmarbudsfrågan. Det
åtaltillhänvisningunder attskrivsförbudsfråganskett avatt som --

brott.väckt förblieller förväntasväcks
ochpolisenbiträdeåklagarenbegärinledsförundersökningOm av

utred-iprioriteratinteärendet ärOmutredningsdirektiv.meddelar
fårpolisentillgängliga hospersonellaellerningshänseende resurser

Ierhållas.kanutredningsmani påvilautredningsåtgärder väntan att
iutredningenärendenidetta mångainnebär attstorstadsdistrikten

grundskrivs påslutligenärendetinleds,inte avpraktiken avattutan
särskildingennormaltskerprioriteringVid denpreskription. tassom

näringsförbud.ifrågasattkonkursförvaltarenexempelvistillhänsyn att

Förbudsutredningar

brottsutredningensedanförstförbudsfråganåklagarenNormalt prövar
Ombedömas.åtal kankommandeomfattningenlångt ettnått så att av

miss-dendelgesförbudstalan,räcka förbedömsbrottspåståendena en
sinredovisafår dåHanifrågakomma.talan kansådantänkte ävenatt

näringsidkarebakgrundför sinredogöraochi fråganinställning som
förhörDettaframtiden.iförsörja sig somhanför huroch avser -

utredningsärskildaendadenbrukarkortfattat somnormalt är vara-
ochbolag,iTidigarenäringsförbud.beträffandeföretas engagemang
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i vilken mån bolagen har gått i konkurs, framgår registerutdragav
normalt redan tillförts brottsutredningen.som

Av beskrivningen följer förbudsfrågan normalt inte föranle-attovan
der något nämnvärt arbete inom för förundersökningextra ramen en

brott. Detta ocksåär åklagarnas uppfattning.om Endast brottslig-om
heten bedöms inte fullt motivera näringsförbud blir det aktuelltett att
utreda frågan ingående. Därvid kan kontakter med konkurs-mera tas
förvaltare, TSM, skattemyndighet eller kronofogdemyndighet för att
närmare granska andra åsidosättanden brott.än I vad mån sådanen
utvidgad utredning görs dockär för oklart.oss

Vi har i avsnitt 4.3.8 konstaterat åklagarna i vissa ärendenatt onö-
digtvis både utredningentyngt och rättegången åberopa ävenattgenom
andra omständigheter än brott, brottsligheten i sigtrots till-att gett
räckligt underlag för näringsförbud. Enligt några åklagarröster har det
ibland varit svårt övertyga den eller deatt utredande polismannen om

utredningen i förbudsfråganatt kan begränsas. Enligt vår mening finns
det ingen anledning bättre och bredareatt underlagprestera i för-ett
budsfrågan vadän erforderligtär för adekvat förbud skallsom att ett
kunna meddelas; detta så mycket i läge med knappa utred-ettmer
ningsresurser.

När åklagaren prövar näringsförbudsanmälan saknaren som sam-
band med brottsutredning i praktiken endast betalningsunderlåtelse--
fall sker inledningsvis granskning anmälningsuppgifterna. Deten av-
förefaller dessa ärenden inte sällan skrivs redansom dettaom påav
stadium se nedan under särskild underrubrik. En möjlig förklaring
härtill är kronofogdemyndigheten tillatt anmälan fogat fullödigtså
material, redan på dettaatt kan bedöma det inteman gåratt mötaatt
de höga krav ställs för förbud i hithörande fall. Om förbudsut-som en
redning inleds torde de återstående utredningsåtgärderna i de flesta fall

få och inte särskilt tidskrävande.vara I de polisdistriktenstörre har
det dock många gånger varit svårt i konkurrens med ärende-att stora
balanser få för inom rimligutrymme tid utreda näringsförbudsfrå-att

brottsanknytning.utangor

Samarbete mellan myndigheterna

Det nära samarbete mellan olika myndigheter departementschefensom
fann viktigt förefaller i allmänhet inte ha präglat utredningarna om

Åklagarnanäringsförbud. har med biträde polisen för det ofta sköttav
dessa ärenden på hand. De samarbetsgrupper etableratsegen översom
landet ofta både på chefsnivå och handläggarnivåpå för bekämp-- -ning den ekonomiska brottsligheten förefaller inte haav ägnat närings-
förbudsfrågor särskild uppmärksamhet. Detta gäller i frågaäven om
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vil-tillfrågaförbud,meddeladeefterlevnadenövervakningen enavav
vi återkommer.ken

näringsförbud hartillanknytningmedprojektVissa gemensamma
valtprojektkäntföri utmyndigheterolikaförekommit. Så har ett oss

betydandeverksamhetsområde. Irespektivesyndarna inomde värsta
val-dessaAvupprättade listorna.depåförekommån personersamma

mycketsamlade såvilka gemensamtantaldes utett manpersoner om
talan nä-förunderlagbland såsommöjligt,material omannatsom

ringsförbud.
förbuds-till även närkansamarbetebegränsat nyttaRedan varaett

andraeftersombrottsutredning,förinomaktualiserasfrågan enramen
polisuppgifterbetydelse,uppgifterkan lämnamyndigheter somav

sådantFörkännedomhaftskulle ettinte attåklagareoch om.annars
pågåendeilöpande insynnågorlundamöjligt krävsskallutbyte envara

i frågakommernärmastmyndigheterdeochbrottsutredningar att som
uppgifter ärtilltillgånghade kanuppmärksamma på avsomär att

förbudsfrågan.förbetydelse

betala skatterunderlåtelseavseendeanmälningarSärskilt att m.m.om
ifråga-kronofogdemyndighetantalet fall därharfinnaSåvitt vi kunnat

skatterbetalaunderlåtelsegrundnäringsförbud på att m.m.satt av
med då-drivits,pilotfall harprojekt ellerVissamycket lågt.varit men

iföretagitsharprojektetomfattandeveterligtutfall. Detligt mestoss
ochtvåperiodunderkronofogdemyndigheten ettdärGöteborg, aven

ellerbedömdesförutsättningarnadärfallfram 57 ge-halvt år varatog
fallentredjedeldryguppfyllda.bli Iutredningytterligare avennom

tredjedelknappförundersökning. Eninledainteåklagarenbeslöt att
fördes tillfallsjuEndastutredningsåtgärder.vidtagnaefterskrevs av

fall dömdesdessafall; i samtligabifölls iFörbudstalandomstol. tre
näringsverksamhet.iför brottockså

iviktsärskilddetbetalningsunderlåtelsefallen attär samsynI enav
åklagare.kronofogdemyndighet ochmellanetablerasförbudsfrågan

erfordras föroegentligheter attdesåväl engällerDet somarten av
utredningsåtgärder.olikaförskall företaspolisutredning ansvaretsom

skrivsgradhögalltföriärendenundvikahärigenomkan avMan att
anmälaintressettillledervilket attanmälningsstadiet, attredan på av

intedockdetmening börEnligt våroegentligheterdenna avtar.typ av
frågan nä-anmälaunderlåtafalli befogadeifrågakomma att omatt

utredningsresur-erforderligaskäletdetringsförbud atttroratt manav
slagdettafallvisserligendeMed ledningsaknas. somavavser --

myndigheternamellansamarbetedärfunnit, verkarvi gottettorter
statistiken.iöverrepresenteradeocksåetableratshar vara
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Det finns troligen flera samverkande orsaker till de anmälda be-att
talningsundezrlåtelsefallen få.är så En naturligtvisär de höga krav på
visad illojalitet lagstiftningen ställer i dessa fall. Det därförärsom
svårt övertyga åklagare och domstol förutsättningarnaatt ärattom
uppfyllda, slutsats kronofogdemyndigheterna har dragit efteren som
vissa projekt och pilotfall. Det förefaller också kronofogde-som om
myndigheterna i många fall inte dessa ärenden särskiltser som ange-
lägna, kanske därför sig för sin huvuduppgift förfogaatt man anser
över andra och bättre verktyg. Man har möjlighet försätta vederbö-att
rande i konkurs, väcka talan ställföreträdares för bolagsom ansvar
skatter eller ansvarsgenombrott enligt aktiebolagslagens regler.om

Ivdngsmedel

Eftersom förbudsfrågan regelmässigt handläggs i samband med brotts-
utredningar Föreligger normalt inga skäl för utredningen förbu-att av
det brukgöra några tvångsmedel. Det kan dock tänkas fall därav
exempelvis husrannsakan i viss lokal motiveradär förbudssyn-en ur
punkt tillräckliga skäl för sådan åtgärd föreliggerutan att inom ramen
för den pågående brottsutredningen. sig iVare sådana fall eller i ren-
odlade förbudsutredningar har det varit vanligt med tvångsmedel. Möj-
ligheten tvångsvis hämta den berörde tillatt förhör torde i någon mån
ha utnyttjats. Vid våra samtal med företrädare för åklagarkåren har
inga synpunkter på förändringar beträffande tvångsmedel framförts.

Särskilt åklagarnas rollom

Åklagarna har central roll i näringsförbudssystemet. Om åklagarnaen
inte väcker förbudstalan detnär påkallat,är kommer förbud inte heller

meddelas. Detta är självklaratt följd den exklusiva talerätten av som
tillagts åklagarna. Motsvarande gäller beslut inte utreda förbudsfrå-att

Det denär bakgrunden angelägen uppgiftmot så långt detgan. atten
möjligtär utvärdera med vilken konsekvens åklagarna tillämpar

näringsförbudsinstitutet.
Förutsättningarna för förbud kan uppfyllda ådagalagdvara genom

brottslighet, andraäven åsidosättandenutan föreligger.att typer av
Trots det inte kan densägas det berör har visat sigatt immunatt mot
försök till tillrättaförande kan brottsligheten i sig sådan all-attvara
mänpreventiva hänsyn förbudgör påkallat, Detta rättsläge utrym-ger

för jämförelse mellan antalet domar avseende ekonomiskme en grov
brottslighet och meddelade näringsförbud. Under år 1993 dömdes 43

för oredlighet borgenärer, 106 förpersoner motgrov grovtpersoner
skattebedrägeri och 16 till månaders fängelse ellerpersoner sex mer
i domar där bokföringsbrott huvudbrott källa: SCB; ytterligarevar
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motiveringen. Deti den allmännaredovisasrättsstatistik kommer att
domaretthundra dessaantagligtmeningenligt vår närmareär att av

meddela näringsförbud. Dettaförutsättningar förgivit tillräckliga att
meddelasårligende femtiokan jämföras med runt sompersoner

förbud.
tio fall därvi funnitharsärskilt domarna närmarede genomgångnaI

förutsättningar för framgånggodainte förts,talan förbud trots attom
tillfall endast tillgångi dessaförelegat. Vi harenligt meningvår ett

sinbegränsatåklagarenskälet tillmaterial och intebegränsat attvet
talan.

har vi ocksååklagarväsendetförsamtal med företrädareVid våra
huruvida för-i sitt beslutrelativt friakänner sigfunnit åklagarnaatt

inte förs,till talaninte. Som skälskall föras ellerbudstalan trotsatt
anfört blandåklagarnaharför förbud föreligger,förutsättningaratt

inbördesvarandradelvis in igårföljande skäl utanannat som --
viktning.

samti-mycket förbudalltförstraffetrabatterar det utmättaDomstolen om
strafftider dåsärskilt vid långagällerdigt meddelas. Detta argument merpar-

anstaltstid.skulle löpa undernäringsñrbudten ettav
brott. debegå Omfortsätterekonomiska brottslingarnade2. Merparten av

blir dåframför sig. Det svå-bulvannäringsförbud kommer de sättaåläggs att
med de brotten.beslå huvudmannenatt nyarare

är därfördåligt. Detövervakas förnåringsñrbudenmeddelade3. De me-
förbud.föra talanningslöst att om

åtaladeden under mel-ochi tidenbrottsligheten ligger långt tillbakaOm4.
oegentlighetermisstankarunderbyggdalantiden drivit näring utan att nyaom

näringsförbud.med Enligtangelägetdet ofta inteförekommer framstår som
förbudsanmâlan in-aktualitetförlorat ihar förbudsfråganuppfattning omen

från konkursdagen.månaderkonkursförvaltaren änkommer från sexsenare

uppslutningallmänvi kunnat inte någonföreligger såvitt utrönaDet
Skälendem.inte bakom ettderaangivna skälen,bakom de avensnu

fallspridning åklagarna ivunnit sådan mångaförefaller ändå ha att
fråga.lämplighetsprövning i dennasig friakänner göraatt en egen
åtals-regeln absolutVisserligeninte ha varit ärtordeDetta avsett. om

tillämplig nä-inte direkt pårättegångsbalkenplikt i 20 kap. 6 § en
i likadockregeln sigbär denringsförbudsfråga. skäl görDe som upp

sådannäringsförbud och detbeträffandegällandemån attanses en
åtal.principer videfterfråga skall prövas somsamma

ihållbarhetenmotiveringeni den allmänna prövaVi kommer att
förbud.föra talanframförda skäl underlåtaatt om
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Domstolarnas och PRV:s handläggning

Domstolarnas hantering förefaller i formellt hänseende okompli-vara
cerad. De emellanåt långa handläggningstiderna sammanhänger regel-
mässigt med förbudet iprövas sambandatt med omfattande åtal. Vi
har i tidigare avsnitt anfört synpunkter handläggningenpå särskildaav
yrkanden tillfälliga förbud.om

I huvudsak har domstolarna fullföljt sin skyldighet översändaatt
dom eller beslut till vederbörande TSM och till näringsförbudsregist-

Det har dock förekommitret. särskilt beslut tillfälligt förbudatt om
inte blivit känt ñr registreringsmyndigheten förrän slutligt avgörande
inkommit.

Domstolsverket har låtit framställa blankett där innebörden etten av
meddelat förbud beskrivs. I närmare femte fall har domstolarnavart
fullgjort sin skyldighet underrätta den berörde innebördenatt om ge-

till domen eller beslutet fogaatt denna blankett eller handlingnom en
med motsvarande innehåll. I de flesta dessa fall finns hänvisningav en
till dornsbilagan i domslutet. När blanketten inte har bifogats får det
förutsättas domstolarna har överlämnat blankett vidatt förhandlingen
där dom eller beslut avkunnats eller expediera sådanattgenom en
samtidigt med den skriftliga domen. Bevis sådan expediering skallom
antecknas på domstolsaktens dagboksblad. Enligt vår uppfattning är
den ordning där blanketten fogas till domen eller beslutet föredra.att
Skälet härtill i förstaär hand det därigenom blir lättare leda iatt att
bevis den det berör har fått del blanketten,att vilket kanav vara av
betydelse i eventuell rättegång överträdelse förbud. Vi åter-en om av
kommer till denna fråga i den allmänna motiveringen.

Domstolarna har ofta icke lagakraftvunnaöversänt domar till regis-
termyndigheten, domenäven saknat förordnandenär tillfälligt för-om
bud. Detta skapar inte obetydligt merarbete registreringen.ett Somvid
vi tidigare berört skiljer inte domstolarna i underrättelsersina mellan
fullföljd förbudsfrågan och fullföljd i andra delar.av

PRV har sedan den juli1 1994 förövertagit näringsför-ansvaret
budsregistret. Enligt uppgift från verket handläggningen snabb ochär
rationell; gällande förbud registrerasnytt regelmässigt dagsamma som
dom eller beslut når verket. De svårigheter föreligger är tolkaattsom
domstolarnas förbudstidsformuleringar och korrekta uppgifteratt

förbudsfrågannär vunnit laga kraft, frågor vi tidigareom som
behandlat.

Antagna och föreslagna lagändringar innebär den meddelasatt som
näringsförbud omedelbart avförs från aktiebolagsregistret och före-
ningsregistret. Beträffande företrädare för juridiskaandra ochpersoner
beträffande enskilda näringsidkare råder inte motsvarande ordning. Vi



1995SOU :lUtvärdering108

angelägenhetenpekautgångspunkter påanledning från vårahar avatt
upplysningfallförekommandehandelsregistret iutdrag omgeratt ur

näringsförbud.meddeladaktuelldär äratt person

Slutsatser4.9.3

anmälarnafrekventai särklassde attKonkursförvaltarna är mest av
Även itredning.sådaninitieraråklagarnapåkallat.näringsförbud är

utredningsamband mediförbudsfråganhandläggsRegelmässigt om
utred-omfattandeförbudsfrågan någoninteNormalt kräverbrott. mer

och dju-vidareutredsförbudsfrågandockförekommerning. Det att
nödvändigt.rimligtvisvad ärän sompare

utsträckningbegränsadi mycketKronofogdemyndigheterna har an-
förbudsutred-föråklagaretillbetala skattunderlåtelsemält att m.m.
mycket högaställerlagenerfarenheter ärning. Myndigheternas att

kronofogdenyndighe-verksamhet harsin övrigafall.krav i dessa För
näringsförbudsinstitutet.inget behovtema av

såväl förbuds-försenarförhindrar ellerutredningsresurserBristen på
förbudsutredningar.särskildamed brottutredningar i samband som

falli illa demeddelasnäringsförbud inteuppenbartförefallerDet att
Detför förbudtillräckligt underlagbrottmålsdomdär redan ver-ger
förefal-åklagarna. Dehosdelvis sökahärtillkar skälet är attsom om

iskervadförbudsfrågani ärfriare prövningföretaler något :omen
beforlramöjligtanledningdärföråtalsfrågor. finnsDet att merenom

näringsförbudsreglerna.tillämpningkonsekvent av
förefallerkraf.och lagaförbudstidsangivelsefrågorVid sidan omav

fungeraregistreringsmyndigletdomstolvid såvälhandläggningen som
fall fram-förekommandedock ihandelsregistret börväl. Av utdrag ur

näringsförbud.hardär aktuellgå personom

4.10 Tillsynen

4.10.1 Allmänt

kronofogdemyndigheer ärdet denäringsförbudslagenEnligt är som
efter-övervakaTSMtillsynsmyndigheteri konkurs är satta attsom

tillfälliga förbul. Denochnäringsförbudmeddelade ortlevnaden av
tillsyns-har detaTSMvilkenberörde bosattdär den avgörär som

ansvar.
avvecklarvederbörandeövervakatillsynsuppgiften ingårI attatt

i lagen6 7§§ochstridernäringsverksamhetbefintlig motm.m. som
eller sättföretag påhan inte någotockså annatnyttstartarattmen

denförotillåetnäringsverksamhet ärsig i sättett somengagerar
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Ävenhar näringsförbud. förbuds individuella räckvidd skallettsom
övervakas, såsom medgiven dispens efterlevs, föreskrifterliksomatt
givna i samband med beslut avvecklingstid Tillsyns-eller dispens.om
uppgiften åvilar TSM under hela förbudstiden.

Genom tillsynen skall TSM hålla sig underrättad vad den berör-om
de har för sysselsättning. För detta eller övervakningsändamålannat

betingas förbudet kan TSM begära vederbörande lämnarsom attav
upplysningar. Någon skyldighet för honom bidra med sådanaatt upp-
lysningar föreligger inte och TSM saknar möjlighet framtvingaatt
hans medverkan.

En viktig uppgift för TSM via registerkontrollerär övervakaatt att
pågående näringsverksamhet avvecklas och sådan inteatt startas.ny
Om vederbörande registrerad förär näringsverksamhet bören man un-
dersöka verkligheten med registeruppgiften,stämmer vilket kanom
tänkas ske viss spaning utförs kronofogdemyndighetensattgenom av
fältpersonal. TSM bör inte själv genomföra sådant aktivt spaningsar-
bete är polisiärnärmast Om skäl finns till sådana åtgärderart.som av
bör uppgiften överlämnas till polisen.

förarbetenLagens betonar vikten myndighetssamverkan för attav
möjliggöra effektiv övervakning. Förutom de iakttagelseratten som

vid kronofogdemyndigheternasgörs fältverksamhet bör tilltas vara,
bör också möjligheterna inhämta uppgifter och hjälpatt ta annan av
andra myndigheter utnyttjas. Registermyndigheter och andra myndig-
heter lägger märke till förbud kan ha böröverträtts finnaatt ettsom
det naturligt underrätta TSM, polis eller åklagare.att

Om TSM på grundval inhämtade informationer misstänker denattav
berörde överträder sitt näringsförbud skall myndigheten anmäla detta

polistill eller åklagare. Till anmälan skall all väsentlig information i
ärendet bifogas.

Tillsynsuppgiften får inte fullgöras övervakningenpå sådant sätt att
blir onödigt ingripande eller kränkande för enskilde.den Han måste
ha möjlighet anställning känna för kon-sigatt ta utan att utsatten ny

övervakning.stant
Vid sidan TSM:s särskilda för näringsförbudet efterlevsattav ansvar

har polisen allmän skyldighet förebygga och bedrivabrottatten spa-
ning och utredning i fråga brott hör allmänt åtal, ditunderom som
överträdelse näringsförbud hör.av
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tillämpningenpraktiska4.10.2 Den

innehållTillsynens

enstakamellanövervakningen någotsörjer förtillsynsmyndighetEn av
förstorstadsdistriktentrettiotal.drygt Detillförbud tre svararettupp

tillsyns-härigenomsig redan sägaslåterförhuden.hälften Det attav
storstäderna.svårbemästrad isärskiltuppgiften är

TSM i deföreträdare förförsta handsamtal med i treVi har genom
tillsyns-dessahanteringenuppfattningbildatstorstäderna avomenoss

gälla.ordningföljandehuvudsak kanärenden. I anses
be-tillställs dennäringsförbudeller besluterhållit domTSMNär om

myndighetensochinnehållförbudetsinformerarrörde brevett omsom
regelbun-med vissvederbörandeföreslåstillsynsuppgift. brevetI att

syssel-vad haninformeradärvidTSM ochkontakt meddenhet ta om
ocksåupplysesförsörjer sig. Därövrigthan imed eller hursigsätter

sysselsättninginformation hansTSM kan söka myn-genomatt omom
själv läm-intehanorganisationerregister, privatadigheter, m.m. om

kontaktberördedenSamtidigtuppgifter.tillräckliga att taanmanasnar
vidlämnaranmaningen ochhanregel efterkommerTSM. Sommed
Deupplysningarna.begärdademyndighetenpersonligt besök hosett

normaltåterkommerupplysningarfrivilligt lämnardettapå sättsom
år.minst gång peren

till-berördedeninte sällanutnyttjarkontaktermed dessasambandI
prak-ochräckviddförbudetsinformationtill fåfället närmareatt om

svårbedöm-iregelmässigt,informationSådantiska innebörd. menges
polis kanoch göraåklagarereservation förda fall med att annanen

bedömning.
anled-uppgifterlämnadeinte ellerupplysningar lämnasOm gerom

försökerefterlevsverkligenhuruvida förbudettill tvekanning om
efterforsk-i övrigtoch göraförhållandenuppgivnaTSM kontrollera
Kontrolleromfattning.i relativtRegisterslagningar skerningar. stor

TSMgradringainteförsäkringskassan. Ihosbland tarsker annat
berördeOm den ärfältverksamhet.kronofogdemyndighetenshjälp av

upplysningarför fåförutsättningaribland ocksårestförd föreligger att
kontrol-Merpartenförrättning i hemmet.exekutivsamband medi av

skrivbordet.dock frånskerlen
aktivadessa åt-efterlevs efterförbudethuruvidakvarstårOm tvekan

infor-eko-roteln sånormaltmed polisenkontaktgärder kan atttas
förutrednings-ochspanings-samordnas. Demation berörd personom

depolisen. Idäreftervidtasbli aktuellasedan kanåtgärder avsom
skatte-åklagare,för polis,företrädarefinns medsamrådsgrupper som

följasärendetkronofogdemyndighet kanochmyndighet upp.
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För det fall konkreta misstankar överträdelse föreligger anmälerom
TSM förhållandet till åklagare handläggningen ärendet.övertarsom av
Erfarenheterna kontakterna med åklagare och polis varierar dock;av
i vissa distrikt TSM åklagarnas och polisernas intresse för dessaser
frågor svalt.som

sambandI med tillsynsärende läggs inhämtar TSMatt ett upp nor-
malt registeruppgifter i vilken omfattning vederbörande varit före-om
trädare för olika företag och bevakar han blir avregistrerad.att

Därutöver informerar TSM de myndigheter kan bidra medsom upp-
lysningar i ärendet. Förutom berörda fältsektioner inom kronofogde-
myndigheten det i förstaär hand skattemyndigheterna informeras.som
Sonderande kontakter förekommer bland med konkursför-även annat
valtare, fackföreningar och vederbörandes tidigare affärskontakter.

Vad beskrivits denär normala hanteringen.nänmtssom ovan som
Awikelser förekommer, såväl i passiv riktning i aktiv. Vissasom
TSM sig i kontakt medsätter den berörde två gånger under helaårper
förbudstiden medan andra det sällan eller låter allgör personligmera
kontakt ske inom för kronofogdemyndighetens indrivningsverk-ramen
samhet. huvudsakI dock beskrivningen rättvisande bildger ovan en

tillsynsverksamheten.av
Riksskatteverket har chefsmyndighet för exekutionsväsendetsom

sedan 1984 årligen samlat in uppgifter vad de olika TSM kännerom
till de de har övervaka. I samband medattom personer en gemensam
genomgång dessa uppgifter sker erfarenhetsutbyte mellan deettav
olika TSM i tillsynsfrågor.

Av den årliga redovisningen framgår 75 desenaste att procent av
förbudsålagda har anställning, sjukskrivna, intagna anstaltär är på
eller har sysselsättning och de inte föremål för misstankeärattannan

överträdelse förbudet. 14 fallen föreliggerI misstan-procentom av av
ke överträdelse; bland dessa fall finns de där TSM saknarävenom
fullgott underlag för hänföra vederbörande till den eller andraatt ena
kategorin. I återstående 11 fallen det okänt hur vederbö-ärprocent av
rande försörjer sig. Att den sistnämnda siffran så hög sammanhäng-är

enligt uppgift med det vid den redovisningen förelågatt senasteer
ovanligt nytillkomnamånga förbud; motsvarande siffra för dess-åren
förinnan ligger 5runt procent.

TSM har inte tillförts några för hanteringen näringsför-resurser av
bud och har heller inte avdelat särskilda för dettanågra ända-resurser
mål; övervakningen sker jämte andra arbetsuppgifter. Under de se-

mycketårens tillflöde konkurser har inte tillsyns-dennanaste stora av
uppgift kunnat prioriteras på önskat De TSM vi varit i kontaktsätt.
med dock samstämmigt de har god kontroll förbuddeöverattuppger
de har övervaka.att
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vederbörandeförhållandetTSM innebär dettillfrågadeEnligt att
änd-innan dentill halvårdröjadet kanflyttar till län, ettattannat upp

överflyt-således ärendetdärefter kanblir känd; förstbostadsortenrade
utomlands detskriver sigvederbörande ärde fallTSM. Itill rätttas

tillsyngodtagbarTSMintill ogörligt för utövaellersvårt näst att en
register-tillMöjligheternai Sverige.förbudets efterlevnadbeträffande

vederbörande blir kvarförregelmässigt Ansvaretdå små.kontroller är
uppgift förelig-löper ellerintill förbudetursprungliga TSMhos den ut

Sverige.ifaktisk boendeortger om ny

Våra iakttagelser

olika TSM, bådemellanvariationernaförefaller ärDet storaomsom
inten-med vilkenochpraktiskt tillsynendet gäller hur utövarnär man
förfa-skildaförnaturligtvis finnassitet det sker. Det måste utrymme

Enligtföreligger. vårövervakningsbehovutifrån detringssätt som
informations-decentraliseradalltföremellertiduppfattning riskerar en

nödvändig föröverblickden ärinhämtning frånta TSM attatt som
skälkunde möjligendärtill finns. Detskälkunna så snart varaagera

organisatio-såvälanvisningarchefsmyndighetenför närmareatt omge
Vidtillsynsuppgiften.iinnehålletfaktiskatillsynen detomav somnen

vilketbeskedönska klarareförklarat sigocksåvissa TSM har omman
ha.innehåll tillsynen bör

kunskaperTSM ha godaförefallerdessa variationerfrånBortsett om
i anslut-däretableratsordningförbudsålagda.flertalet Den mansom

sigberördemed denkontaktbörjar gällaförbudetning till tertaratt
under-tidigt fåTSMsådan kontakt kanändamålsenlig. Genom gottett

deninnebär ocksåkontakterfortsatta tillsynen. Dessalag för den att
reelltförbudet harsigfår klart förtidigt stadiumberörde på ettattett

individualpreventivkontrolleras. Urefterlevnadeninnehåll och att syn-
övervakningsin-de klarabetydelse. Trotstorde detta inte saknapunkt

normaltoch TSMberördemellan denförefaller kontaktenslagen vara
förinitiativ kontaktden berördeinte sällan attegettarotvungen;

in-sökaeller föranställningsförhållandenförändradeunderrätta attom
innehåll.förbudetsformation närmareom

si-i defrämsti tillsynenbristernauppfattning framträderEnligt vår
eller därupplysningarlämnar någraålagde inte allstuationer där den

konkretförbudet. Någonefterlevervederbörandetvekan uppstår om
dåföreliggeröverträdelseanmälankan grundamisstanke omensom

Även avskriv-omedelbartrisken föranmälan tordeinte. görs ettom
intekanskeförhållandenaeftersomuppenbar,ningsbeslut an-gervara

Även iTSMhar förövats.överträdelsebrottledning att ettanta om
myndigheteroch andraförsäkringskassamedfall kontrolleratdessa
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det finnshuruvidaerfordras för klarläggapolisiära insatsertorde att
sådanadockförefallermisstänka överträdelse. Detskäl att omsomen

föreliggabehov kankommer till stånd,åtgärder inte alltid atttrots
TSM skallspaning. Förbland biträde med inre och attyttreannat av
myndighe-mellanväletablerad kontaktfå sådan hjälp krävskunna en

i fråganoklarhetocksåalltid föreligger. rådervilken inte Detterna,
ellerärendetpolisenhjälp innebärsådan polisiär övertaratt omom

polisen ha hanteratförefallerske. fallåterredovisning skall I många
förfrå-lagöverträdelser,tipsfrågor ordinärasådana trots attomsom

Givetvissärskilt tillsynsansvar.myndighet medkommit frångan en
bekämpningföransträngdahårthar polisens gångermånga resurser

insat-för aktivabrottsligheten begränsatden ekonomiska utrymmetav
näringsförbudsområdet.påser

för regel-inomlämplig ordningkunde tänkasDet att ramenvara en
myndighetsföreträdare sär-mellan olikasammanträffandenbundna -

vadinitiativ igenomgåTSM:soch polisen påskilt då mellan TSM -
medde-upptagningsområdetinom ärkänt deär sompersonersom om

inte före-förefallersystematisk genomgångförbud. sådanlade Någon
informatio-fritt utbyteheltanmärkas,komma. bör dockDet ettatt av

sekretessynpunkt.hindervissakanmellan myndigheterna möta urner
övervakningsarbetetitvångsmedelställer ingaNäringsförbudslagen

sambandframkommit ihar dockförfogande.till TSM:s Det att man
skaffaregler försökerutsökningsbalkensenligtmed förrättningar

näringsförbudkontrolleraförbetydelseinformation är attattsom av
vidarebefordra detill TSMfelnaturligtvis inteefterlevs. Det är att

berörde. En-verksamheten denindrivandedenkunskaper ger omsom
förrättningi vidtaintedockmening får det sättasligt vår system att

ef-i syfteuteslutande kontrollerarestförd,förbudsålagdhos är attsom
uppenbarli-sådan ordning riskerarnäringsförbudet. Enterlevnaden av

ändamålsprincipen, dvs. tvångs-medi konfliktkomma att ettattgen
vilket det till-förändamålmedel inte får användas för detänannat

kommit.
awecklings-renodladeha tagit befattningTSM förefaller sällan med

ofta avvecklatsverksamheternafrågor. sammanhänger medDetta att
förefaller detbörjar viss utsträckningförbudet gälla.redan då I som

kontrol-uppgiftenTSM inte tillräckligt aktivt har sigägnat attom
övervakaochbedrivitslera vilka tidigare verksamheter att av-som

vecklingen dessa.av
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4.10.3 Slutsatser

huvudsakI tycks TSM tillämpa goda rutiner för tillsynen medde-av
lade förbud. Detta gäller i första hand uppgiften från den berördeatt -
och från andra håll inhämta information hur vederbörande för-om-
sörjer sig. I flertalet förbudsfall förefaller denna övervakningtyp av

Åtgärdernatillräcklig för lagens syften skall uppnås. sigattvara ter
inte ingripande vad erfordras.änmer som

Bristerna vid tillsynen hänför sig i första hand till svårigheterna att
från sedvanlig informationsinhämningövergå till aktiva övervaknings-

åtgärder. Förklaringen till detta förefaller bristande kontaktervara
mellan TSM och polis oklarhet ansvarsförhållandena mellansamt om
dessa myndigheter. Också knappa myndigheternahos kan haresurser
bidragit härtill.

Överträdelse4.11 näringsförbudav

4. 11.1 Allmänt

Den överträder näringsförbud eller tillfälligt förbud siggörett ettsom
skyldig till straffbar handling. På detta inte bara överträdelsesätt är

de centrala bestämmelserna i 6 och §§7 sanktionerade, ävenutanav
föreskrifter meddelade i samband med beslut avvecklingstid ellerom
dispens.

Straffskalan för överträdelse fängelse i högstär två år eller, om
brottet ringa, böter eller fängelseär i högst månader.sex

Ett näringsförbud överträds får förlängas med högst fem Vidår.som
ytterligare överträdelser får förbudet på förlängas; dennytt samman-
lagda tiden för förlängningar får dock inte överstiga fem Talanår. om
förlängning måste ha väckts före förbudstidens utgång.

Om domstolen meddelar näringsförbudnågon han redanett trots att
underkastad sådant förbud,är skall upphäva det äldre förbudet.rätten

Enbart överträdelse näringsförbud inte tillräckligt skäl förutgören av
förbud.ett nytt

Ovan refererade regler ihar allt väsentligt överförts från konkurs-
Ävenlagen. där således reaktionerna vid överträdelse straff ochvar

förlängd förbudstid. Förarbetena till såväl konkurslagen till nä-som
ringsförbudslagen dockär med vägledande uttalanden försparsamma
tillämpning dessa bestämmelser. Klart dock det förbudetsär ärattav

de beskrivsgränser såsom i 6 och 7 §§ och i meddelade föreskrifter,
förutgör detgränserna straffbara området. Straffbudets samtligasom

rekvisit måste täckta gärningsmannens föruppsåt brott skallattvara av
föreligga, och relevanta omständigheter skall åklagaren bevisas förav



115Utvärdering1995SOU :l

straffrättsligaAllmännaläggas till grund för bedömningen.kunnaatt
tillmedverkan överträ-beträffande förprinciper skall tillämpas ansvar

delse.
straffmätning vid över-till ledning för påföljdsval ochanvisningEn

näringsförbudsreglerinförandetnäringsförbud vidträdelse avav gavs
givetvis viktigtdet ärDepartementschefen anfördekonkurslagen.i att

till denbidrartillämpningstraffbestämmelsen attatt somsomges en
under dennäringidkafrånmeddelats förbud verkligen avstårhar att

miss-allvarligaförendastNäringsförbudförbudet gäller.tid är avsett
förbudmeddelatshardet dennäringsfriheten. Inträffarbruk att somav

den tidi-karaktärifortsätter verksamhet med settstort somsammaen
påföljdfrihetsberövandemeningdepartementschefensbör enligtgare,

normalt väljas.
brottringainte på närfrågor förarbetena ärdeEn ger svarsomav

sinNäringsförbudskommittén uttaladeföreligga.skall me-somanses
verksamhetenfallbedöma därbörmindre allvarliganing, att mansom

intepåbörjatsavvecklingenbegränsad, däri fråga mycketär men av-
för dendetnärståendeförbudettid och där överträttsslutats i utan att

själv lettvederbörandemisstänkaanledningskull finns attatt
verksamheten.

föreliggerfråga skälobesvarad närärförarbetenaEn attannan av
kommittén börnäringsförbud. Enligtmeddelattidigareförlänga ett

ofta underlåtas.fall kunnai ringaregelmässigt skeförlängning men
§ handen25 vidjämfört med26 §Formuleringen i lagens attger

under tid dåöverträdelsefall då sketti deförbudet inte kan förlängas
tillfälligt näringsförbud.beslutgrundvarit gällande påförbudet omav

kommitténs lagförslag skiljdeinte klart;Huruvida detta varit äravsett
frågan berörd.punkt och intedenna ärsig från propositionens på

praktiska tillämpningen4.l1.2 Den

Några statistiska uppgifter

juliefter den 1detuppgift från Riksskatteverket RSVEnligt har
34sammanlagtmeddelats1980 intill juni månad 1994utgången av

skyldighet förnäringsförbud. Någonöverträdelsedomar avseende av
med mindreförelegatunderrätta RSV har dock intedomstolarna att

förbudstid.domen påverkat den berördes
näringsförbudslageniEnligt rättsstatistiken har straffstadgandet un-

i första instans.43 domar1993 tillämpats ider 1986 till och medåren
medhjälpingårblandbör dock anmärkas det dessa domar ävenDet att

finns någradomarnäringsförbud. dessatill överträdelse Utöverav
tillämpats.stadgandetstrafförelägganden däråtalsunderlåtelser och
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Under period har nio domar förekommit där konkurslagenssamma
motsvarande straffstadgande tillämpats och ytterligare tio där det är
oklart överträdelsen konkurskarantänen eller näringsförbudetom avser
källa: SCB. statistikenUr integår utläsa dessa nitton domaratt om
helt eller delvis sammanfaller med de 43 ovannämnda.

Vi har igenomgått de 34 domar, alla lagakraftvunna, RSVsom er-
hållit från domstolarna. I samtliga fall har domen inneburit att ansvars-
yrkandet bifallits. Domarna riktar sig 31 dessamot trepersoner; av
har dömts för överträdelse vid två tillfällen.

I 18 de 34 domarna har ansvarsfrågan i sak hovrätt.prövatsav av
Högsta domstolen har i inget fall tagit frågan för över-upp om ansvar
trädelse förbud till prövning.av

Alla domar fyra överträdelse lagakraftvunnet närings-utom avser av
förbud. I återstående fall har överträdelsen skett under tid förbuddå
gällt på grund särskilt beslut tillfälligt förbud eller förordnandeav om
i dom förbudet skall gälla hinder intedet vunnit lagaatt utan attav
kraft.

I domarna har domstolen bedömt överträdelsen ringa; itre av som
de fall domen endast detta brott har måttliga bötesstraffavsett ut-
dömts.

Domstolen har i nio fall fällt till endast för överträdelseansvar av
näringsförbud eller bestämt särskilt straff för detta brott. I åtta av
dessa har fängelse valts påföljd; i det förordnatsåterstående harsom

tidigare ådömt fängelsestraff skall omfattaatt också det brottet.nya
Strafftiderna i de åtta fallen varierar mellan fängelse 14 dagar och fem
månader; genomsnittstiden drygtär två månader.

Icke frihetsberövande påföljd har valts i två domar omfattarsom
även andra brott överträdelse.än fallI hotades vederbörandeett av
avsked från anställning han fick fängelse, vilket sammantageten om
med liten risk för återfall ansågs för Villkorlig dom. I detutrymmege
andra fallet föranledde starka skäl hänförliga till den dömdes person

påföljden bestämdes till skyddstillsyn.att
I samband med domen har i fall näringsförbud meddelats.sex nya

I alla dessa fall hade det tidigare förbudet löpt vid tiden för domen.ut
fallI 17 har den tidigare meddelade förbudstiden förlängts, i tvåvarav

fall överträdelsen bedömdes ringa. Förlängningtrots att har be-som
till tidstämts mellan femoch iår, genomsnitt med ochtvåetten ett

halvt år.
I omkring tredjedel fallen bestämt elva fall harnärmareen av - -

således sig förbud eller förlängd förbudstid meddelats inyttvare sam-
band med fastställd överträdelse. fallenTre avsåg överträdelseav av
tillfälligt förbud, beivrades dom där slutligt förbudsom genom samma
meddelades. I falltvå hade förbudstiden gått åtal väcktes förnärut
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saknades för-endast omfattade det brottetöverträdelse; eftersom åtalen
maxi-denredanfallförbud. ytterligareutsättningar för I ettnytt var

överträdelse-tidigareförbrukad i samband medmala förlängningstiden
Åklagaren för-yrkandeframställaavstod i fall fråndom. atttre om

återstående tvåIskäl därtill kan återfinnas.längd förbudstid utan att
förbudstid.ogillades talan förlängdfall om

dömdehar den övertygatsungefär tredjedelar domarnaI två omav
utåtnäringsverksamhetledningenfaktiskt ha utövatatt som annanav
harbulvanerdessahälftenansvarig för. Straxframstått över avsom
målhar ifallendömde.varit närstående till den I tretton sammaav

överträdelsetill nä-medhjälptill förminst dömts avansvaren person
ringsförbud.

Våra iakttagelser

vållatförefaller inte haområdetstraffsanktioneradeför detGränserna
invändningar prövatssärskilda problem. Dedomstolarna några som

vederbörandebevisningentagit siktei allt väsentligt påhar attom
relativthar§§. Inte sällani 6 och 7positioninnehaft sådan avsessom

fall vederbö-just detta. deavseende Ibevisning upptagitsomfattande
särskiltsvårigheternaocksåframför sigrande bulvan attär storasatt

bevisa det förhållandet.rätta
betydandedom har vifällandeförgäller beviskravetNär det noterat

vissai fall varitMedanskillnader mellan domstolarna. attsnarman
mycketbeviskravet ställtsandraklarlagd, iöverträdelse harfinna en

högt.
intemöjligheter hanvisagodameddelats förbud harDen attattsom

insynutomstående tillhar möjlighetermedanöverträder förbudet,
kan rimligtengagerad Deti den verksamhet han är attvarasom

åklagarens bevisning.kravetinverkafårdetta förhållande något
omvändskallnaturligtvis inte bevisbördanDärmed är sagt att vara

Näringsförbudskommitténanslutning tillendast påpekat, i vad an-utan
domstolarnasåsomi överträdelse finns skälförde, det mål attatt om -

förhållandensvårbevisadefall då det sig särskilti andra gör rör om -
beviskravet lägrenågot änsätta armars.

haninvänttilltaladedomarnaflera de genomgångna har denI attav
näringsförbu-förbjuditskänt till vad honominte närmare genomsom

ansvarsbefriandeförhållande normalt inte ärsådantdet. Trots att ett
funnit iviSomgärningens straffvärde.det ändå återverkakan av-

för under-rutinerändrade4.9.2 finns det därför skälsnitt övervägaatt
förbudets verkan.rättelse om
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Uppenbarligen har domstolarna regelmässigt överträdelseansett att
näringsförbud brottär sådan frihetsberövande påföljdettav art attav

normalt skall utdömas. Vi har ingenting invända häremot.att
I fall har ringa brott föreligga. falltre Dessa refereras här.ansetts

E hade utövat den faktiska ledningen efter förbudet bildat aktiebolagettav
där hans hustru och bror utgjorde styrelse. Under år hade i bolaget vissaett
målningsarbeten utförts. Ingen bokföring hade förekommit i bolaget. hadeE
underlåtit inkomst rörelsen deklarera inkomstatt 70 000 kro-som av en av

Utan angivande skäl finner domstolen överträdelsen ringa.nor. av

2. L hade under månader efter det förbudet vunnit lagatre kraft utförtatt
vissa byggnadsarbeten i sin enskilda ñmia. Arbetena avsåg sådant hansom

totalentreprenör svarade för blev slutñrt, i allt väsentligt fel eller bristersom
påtalats vid besiktning. Allt arbete kontrakterat före det hovrättensom attvar

meddelade ñrbud. L sig inte har blivit upplyst möjligheten attuppgav om
medges awecklingstid. Med hänsyn till angivna omständigheter farm domsto-
len brottet ringa.

3. F hade under månader i regi utfört två uppdragtre avseende bygg-egen
nadsarbete, uppdrag inbringade 160 kronor brutto.000 sigHan åtogsom
uppdragen ñr försörja sig och sin familj sedan hans dittillsvarandeatt sjuk-
bidrag dragits in. Domstolen fann omständigheterna sådana gärningenatt
borde bedömas ringa.som

Som angivits i avsnitt 4.11.l förarbetena inget beskedovan ger om
hur mellangränsen enkelt ringaoch brott skall dras. Med hänsyn till
lagens syfte får det dock för ringa överträdelseratt ärutrymmetanses
litet. Vad kommittén i det lagstiftningsärendet uttalat ocksåsenaste ger
vid handen det i första hand särskilt fallär ömmande kan be-att som
dömas ringa. Enligt meningvår ligger det till hands finnanärasom att
brottet ringa i fall under medan fall tveksamt.ärsom ovan, mera

fallFör där vederbörande i samband med överträdelse på åsido-nytt
vad ålegat honom näringsidkare börsatt för ringasom utrymmetsom

brott ytterligt begränsat. Vi ställer därför tveksamma tillvara oss om
fall istår överensstämmelse med gällande lag.

I anslutning till frågan ringa brott föreliggernär finns skälom att
betona, överträdelse närståendeförbudet elleratt överträdelseav

innehav formell beslutanderätt i företag alls inte regelmäs-genom av
sigt bör ringa brott. Vad kommittén uttalat i denna del för-anses som

detutsätter inte finns anledning misstänka vederbörande självatt att
lett verksamheten. Det bör inte komma frågai för för enkelatt ansvar
överträdelse kräva, åklagaren bevisat vederbörande lett verk-att att
satnheten. Ett sådant krav skulle motverka den avsedda effekten med
förbudskretsens utvidgning.
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för-förutsättningarvissastraff kan domstolen underVid sidan av
förord-Sådantgälla.skallvilken näringsförbudetlänga den tid under

kändaföri tvåEndasti relativt antal fall.nande har givits ett stort oss
bifall.förlängd tid lämnatsfall har talan utanomen

dendessa utövatoch hade under tvånäringsförbud i fem årD hade av
i konkurs.intill det gickaktiebolagtidigare förvärvatfaktiska ledningen ettav

straffavtjänandeverksamhet. hade under engageratBolaget bedrev viss D en
tidåterstod ingendomVid tiden förstyrelseledamot i bolaget.medintern som

underhovrättenfannskillnad från tingsrättenñrbudet. Tilldet gamlaav -
hänvisning tillundererforderlig,förlängning inte attstark dissens att var-

beskaffenhet.allvarligaalltföri och dess intetillbaka tidenbrottet låg årtre

han-ledningenförbudstiden utövatmånader etthade under2. W avavsex
näringsförbu-föranlettdenverksamhetliknandedelsbolag drev somsomsom

sambohansbolagsmäninitiativ ochbildades WzsHandelsbolaget pådet. var
ñr-ñrlängafog förfunnitdomstolen inteutläsas haroch Såvitt kan attmor.

verk-denkunnat riktasanmärkningaringatillbudstiden med hänsyn motatt
bedrivits i bolaget.samhet som

förbudstiden böranvisningar närförarbetena ingaSom nämnts omger
överensstämmelsedock iståuttalat tordekommitténVadförlängas.

det förhål-bör redanförmenandeEnligtsyfte. vårtmed lagstiftningens
underkastat sig det utdöm-tid intevissvederbörande underlandet, att

därförförlängd tid. Vi ställerförstarkt skälda förbudet ett ossvara
fallen.beskrivnai detill tvåtveksamma utgången

bestämtvarförunderlåtitdomstolarnahuvudsak harI att ange man
förefallerskäl angivitstid. Därvid vissskallförlängningen stannaatt

för-med lika tidsker långförlängningvaritutgångspunkten ha att som
verk-talat bedrivnadenriktning harskärpandebudet I attöverträtts.

oegentlighetersjälvfalletliksomomfattning,samheten visshaft att nya
förefallerSådana övervägandenöverträdelsetiden.förekommit under

välbetänkta.oss
förbudmeddelaföreliggaIbland kan ñrutsättningar för nyttsåväl att

förbud. Lagentiden för tidigareförlänga meddelat angeratt ettsom
väljas. Där utsågsskallivilket alternativen sådana fallinte av som

inteyrkanden såbunden åklagarensendast domstolen är att manatt av
förläng-framställtsförbud yrkande endastkan meddela nytt omett om

talanförlängningfritt meddelaning, medan det domstolenstår att om
förelågförbudförMateriella förutsättningarförbud.förs nyttnyttom

Åklagaren endasti måletyrkadedomarna.de atti genomgångnaen av
förlängd tidmeddeladeförlängas, och domstolenförbudstiden skulle

för pådömdesochåtaladessedan attmed fem år. När samma person
lagligenförlängning intekunde ytterligareförbudet,ha överträttnytt
meddelaförutsättningarförelåg intedomenske. Vid den attsenare
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förbud, eftersom vederbörande då endast dömdes förnytt överträdel-
förutsättningarNär för förbud föreligger bör således normaltnyttsen.

yrkande detta framställas.om
Vi har i avsnitt 4.11.1 konstaterat ordalydelsen i 26 §att motovan -

bakgrund formuleringen 25 § inte förefaller medge för-av attav -
budstiden förlängs i de fall överträdelsen tillfälligt förbud. För-avser
hållandet detsamma i konkurslagens motsvarande regler. fallIvar ett
meddelades H dom år 1983 näringsförbud i år. I domentregenom

Årförordnades förbudet omedelbart skulle gälla. 1984 dömdes hanatt
på tingsrätt, bland för överträdelse förordnandetnytt annatav av om
tillfälligt förbud i 1983 dom.års I samband därmed förlängdes det
slutliga förbudet enligt 1983 domårs med två år. Några månader där-
efter överprövade hovrätten båda domarna och fastställde vad tingsrät-

bestämt i relevanta hänseenden.terna Fallet visar det finnsattnu ett
behov kunna förlänga förbudstid då överträdelsenävenattav avser
tillfälligt förbud; något skäl skillnadgöra mellan överträdelseatt av
förbud och tillfälligt förbud föreligger inte.

Enligt lagens 10 § får tillfälligt förbud meddelas detnär är uppen-
bart grund för näringsförbud föreligger. Det inte självklartatt är att
denna paragrafs formulering för interimistiska förordnan-utrymmeger
den ñrlängd förbudstid. I fallnågra har dock domstolarnaom syn--
barligen prövning åtgärden har lagstöd meddelatutan sådanaav om -
förordnanden i samband med det gamla näringsförbudet löpt föratt ut,

sedermera överträdelsenpröva och förlängningsfråganatt slutligt ge-
dom.nom

4.11.3 Slutsatser

Det statistiska materialet inte underlag för med exakthet fast-attger
ställa i vilken utsträckning dom meddelats för överträdelse närings-av
förbud. Vid jämförelse med de 600 näringsförbudnärmareen som
meddelats sedan regler näringsförbud kom i tillämpning, får detom
ändå klarlagt för överträdelse utkrävts i relativt be-attanses ansvar
gränsad omfattning.

Lagens straffbestämmelse lämnar inga oklarheterstörre gränser-om
för det straffbara området och förefaller i huvudsak lättillämpad.na

De svårigheter föreligger i första hand bevisaär straffbu-attsom att
dets rekvisit uppfyllda.är förekommerDet härvid domstolarna stäl-att
ler alltför krav bevisningen.på I inte ringa antal fallstora harett
emellertid ändå bland bulvanförhållanden kunna klarläggas.annat

Överträdelse näringsförbud eller tillfälligt förbud förefaller regel-av
mässigt föranleda kortvarigt fängelsestraff. flertaletI fall förordnarett
domstolarna också ñrlängning förbudstiden.om av
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vägledning i frá-ingenliten elleroch dess förarbeten lämnarLagen
brott. Detsammaringaöverträdelse skall bedömasnär somgan om en

skall förläng-förbudäldreövervägande tiden förgäller vid ettav om
interimistisktvidare oklarhet domstolen rättråder ägerDet attomas.

överträdel-skeförlängning kan närförbudstiden, liksomförlänga om
gällande.tillfälligt förbud varitskett under tid dåsen
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5 Utländsk rätt

1 Inledning

rättsordningarsför andraredogörelsekapitel skallDetta ägnas en
Komparativanäringsförbudsreglema.motsvarighet till de svenska stu-

förbudsfrågorförsvåras dockdier detta område avsevärtpå attgenom
insolvensrätten,innehållet i näringsrätten,berör och påverkas asso-av

erfarenhettidigare ärciationsrätten, straffrätten En attvunnenm.m.
högfrån varandra i såhänseenden awikeri dessaolika länders system

områdeträttsreglerländers påredogörelse för andragrad, bredatt en
meningsfull.inte särskiltär

jäm-fruktbartbakgrunden har vi det göraMot den mest attansett en
möj-Sveriges och så långtliknarförelse med rättsordningar mestsom

sinadär harfå uppgift vilka erfarenheterligt söka system.avmanom
i Finland, NorgenäringsförbudsreglemaVi har därför valt studeraatt

företrädaremedsammanträffandenoch Danmark, bland annat genom
ekonomiskadenbekämpningsigför myndigheter ägnar avsom

brottsligheten.
avsnitt helti förstautblick skall vi dockbredareFör något etten

Näringsförbudskommitténför allmänna iakttagelserkort redogöra de
ungefär sedan.gjorde i avseende för tio årdetta

EES-avtaletför huravsnitt 5.4 skall vi redogöraavslutandeI ett
skall därnäringsförbudsfrågorna. Vioch EU-medlemskapet påverkar

natio-näringsförbudsreglema äreffekternaockså något beröra attav
begränsade.nellt

iakttagelser5.2 Näringsförbudskommitténs

1984:59SOUi sitt betänkadeNäringsförbudskommittén redogjorde
tio länder.fanns inäringsförbudsanknytning dåmedför de regler som

Västtyskland,dåvarandestuderades England,nordiska länderFörutom
Österrike, sammanfattande iakttagel-Schweiz och USA. DeFrankrike,

refereras.kommittén gjorde skall härser
bestämmel-omfattandehade mycketVissa de studerade ländernaav

licens-auktorisationskrav,etableringskontroll,tillståndstvångser om
tillföreföll höraSverigehela näringslivet.prövning för så gott som

etableringskontrollen.minst omfattandede länder hade densom
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Sverige hörde också till fåtaldet länder där det kunde meddelas ett
näringsförbud generellt, ibåde den meningen allt slagsattsom var
näringsverksamhet förbjöds och i den meningen förbudet gällde allaatt
företagsformer. Endast Norge och Frankrike de studerade ländernaav
erbjöd möjlighet.samma

Systemen i de studerade länderna skiljde sig påtagligt frånså det
svenska, det ansågs omöjligt i begränsad utsträckning ko-att att ens
piera befintlig utländsk reglering. Genomgången dock tilluppslaggav
idéer i enskildheter, liksom bild olika möjliga regleringsmodel-en av
ler.

kommitténDe inhämtade uppgifterna ingen upplysningav gav om
vilka erfarenheter vunnits respektive lands regelsystem ellersom av

hur de problemmött torde ha funnits, exempelvis detnärom man som
gäller tillsynen.

Det vanligt bestämmelser näringsförbud förekom i straff-attvar om
lagstiftningen. När det dettapå fungeradesätt straffpå-sortssom en
följd det normalt endast möjligt förbjuda vederbörandeatt att ut-var

den verksamhetöva han tidigare sig åt.ägnat
Av de studerade länderna det endast i Norge, Danmark ochvar

Schweiz formellt krav brottpå ställdes för näringsförbud. Docksom
föreföll det i praktiken alltid krävas brottnästan också i övriga länder
för näringsförbud skall kunna bli aktuellt. Vid sidan Sverigeatt av var
det endast i Frankrike helt generellt näringsförbud kunde med-ettsom
delas brott behövde ha förekommit.utan att

Också konkurs spelade mycket roll för risken drabbasstor atten av
näringstörbud. Automatisk konkurskarantän för gäldenären, gällande
all enskild näringsverksamhet, fanns bara i Sverige. I några andra län-
der förekom automatisk konkurskarantän det gällernär rätten att vara
verksam i bolag, exempelvis i Norge och England.

Enligt de flesta regelsystemen näringsförbud ñr viss be-gavs en
stämd tidsperiod. de flestaI länderna maximitiden fem iår,av var
England dock femton år. I fyra länderna, däribland Norge ochav

fannsDanmark, möjlighet enligt vissa regler meddela förbud föratten
obestämd tid eller för alltid. I dåvarande fickVästtyskland tid då ve-
derbörande i fängelse inte räknas i förbudstiden.insatt
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5.3 Nordiska länder

5.3.1 Finland

Rättsläget

vill idka näringFinland råder omfattande näringsfrihet.I Denen som
grundval dennahar endast hos myndighet anmäla detta. Påatt an-av

dock närings-mälan utfärdas näringsbevis. näringar krävsvissaFörett
inte bedrivatillstånd. huvudsakDen försatt i konkurs får iärsom

rörelseverksamheternäringsverksamhet; undantagna mycket småär
i stridjordbrukares försäljning näringoch alster. Att utövaav egna

de näringarmed denna konkurskarantän straffbart. vissaFörär av
återkallas.kräver tillstånd innebär konkurs tillståndetattsom

näringsförbud,Finland införde från den januari 1986 lagl omen
näringsför-har mycket likheter med de då gällande svenskastorasom

förutsätter den finska lagenbudsreglerna i konkurslagen. Således att
vilkenförsatts i konkurs och dennäringsidkaren eller företaget att mot

otillbörligtförbudstalan förfarit borgenärerriktas har grovt gentemot
skyldigheter hänför sig tilleller åsidosatt depå sätt grovtannat som

behöver åsidosättandetnäringsverksamhet. Vid upprepade konkurser
då vederbörande visat siginte för förbud krävs dock attgrovt;vara

drivauppenbart olämplig rörelse.attvara
näringsförbud intelagstiftning förutsätter i FinlandLiksom i svensk

detinförande skulle bli vanligtbrott; det förutsattes dock vid lagens att
brottslighet. Förbud meddelasförbud ådagalagd kangrundades påatt

ocksåoch förbudstiden löper under anstaltstid.för till femtvå årupp
förfarandereglerna med dede finska överensstämmerMerparten av

kraftnäringsförbud träder i samtidigtsvenska. skillnadEn är att som
inte domstoleneller meddelas, uttryck-beslut förbud avkunnas omom
har dockstartdag. Högre möjlighetligen förordnar rätt attsenareom

förbud.i samband med överklagande inhibera verkan av
Tillfälligt näringsförbud månaderkan gången,meddelas för tre

kommerunder förutsättning förbuddet bedöms slutligtsannoliktatt att
förordnande föreligger.meddelas och särskilda skäl för tillfälligtatt att

beslut tillfälligtEtt näringsförbud inte överklagas.fårom
näringsförbud ochJustitieministeriet för register meddeladeöverett

tillfälliga näringsförbud. vilket blandRegistret offentligt,är annat
kreditupplysningsverksarnhet.innebär uppgifterna kan utnyttjas iatt

Ministeriet förbud till Pa-översänder underrättelse meddeladeen om
näringsidkare.och registerstyrelsen, för handelsregister övertent- som

sigkan registeraHärigenom förhindras den förbudmeddelatsatt som
för näringsverksamhet.ny
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har efter-I Finland inte särskild myndighet övervakanågon satts att
myndighetlevnaden meddelade förbud. finns inte hellerDär någonav

övervakar förvaltningen konkursbon. Under november 1994som av
har dock avgivits proposition föreslår24994 rd. inrättandeen som

central myndighet för konkursombudsman.konkurstillsyn,av en en
Propositionen berör dock inte frågor efterlevnaden näringsför-om av
bud. dock möjligt konkursombudsmannen tilldelasDet attanses upp-
gifter med anknytning verkställigheten näringsför-till medsystemetav
bud.

handhasFrågor överträdelse näringsförbud således enligtom van-av
liga regler polisen. Någon planmässig, löpande övervakning deav av
dömda förekommer inte och polismyndighetema underrättas inte heller

förändringar i näringsförbudsregistret.om
Straffskalan för överträdelse böter eller fängelse i högst två år.är

Vid icke ringa överträdelse kan domstolen yrkande åklagarenpå av
förlänga förbudstiden Om förbudsålagdemed till fem denår.upp
under förbudförbudstiden uppfyller förutsättningarna för kanpå nytt

förbud löpameddelas; härigenom kan flera förbud kommanytt att
parallellt.

Erfarenheter m.m.

Under 1986 1993 i Finland,åren har 75 näringsförbud meddelats-
således i genomsnitt drygt nio förbud Som jämförelse kanår.per en

000det under de anhängiggiorts cirka 6nämnas årenatt senare -
000 konkurser mellan 200 och 5007 år och det årligen anmältsattper

konkursbrott vilket inte inkluderar bokföringsbrott.
Meddelade näringsförbud grundas med undantag helt eller huvud-

sakligen ådagalagd brottslighet. genomsnittliga förbudstidenpå Den är
något år.över tre

Rättspolitiska forskningsinstitutet i Helsingfors har uppdragpå av
ustitieministerietJ granskat det finska näringsförbudssystemet. harMan

därvid undersökt 180 ärenden näringsförbudsfrågan aktualiseratsdär
under 1986 1992. dessa fördes förbudstalan i 53 fall,åren Av varav-
talan i 19 fall lämnades bifall. motsvarandeEndast 34 ärenden,utan

femtedel förbudsärendena, meddelaledde således till beslut atten av
näringsförbud.

klart, onfatt-Det stå förbud kommit meddelas i mindreatt attanses
ning förväntades relativtvad vid införandet institutet. Denän som av

låga förening åklagarens exklu-andelen meddelade förbud i medsett
siva talerätt föranletthar Justitiekanslern, bland högsteärannatsom
chef för åklagarväsendet tillfällen fästai Finland, vid åkla-att ett par
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uppmärksamhet ärendenpå aktivare i rörettgarnas somengagemang
meddelande näringsförbud.av

Erfarenheterna visat näringsförbud har dehar talan tyngtatt om
brottmålsprocesser för-förbudstalan vilat lika välpå, attsom renasom
budsprocesser varit det många gångeroch tidskrävande eftersomtunga
föreligger bli stämpladmotstånd den tilltaladehosett stort attmot som
oseriös företagare.

övervakningsuppgift deSom berörts innebär polisens inte attovan
särskildålagts förbud blir föremål regelmässig, kon-för någonsom

ekonomiska brottslig-troll. Inom för arbetet bekämpa denattramen
heten har särskild uppmärk-dock alltfler dessa blivit föremål förav
samhet, bland i särskilda sarnrådsgrupper.annat

förbud förhindratDet inte klart i vilken utsträckning meddeladeär
för-fortsatta oegentligheter. Såvitt inte meddelatskänt har någon som

Underbud därefter dömts för brott i näringsverksamhet. årennya
1986 1992 överträdelse näringsför-har domar meddelats förtre av-
bud. Enligt uppgift föreligger ytterligare domar under de åren.senaste

rättsväsendet ifrågasättsInom yrkesgrupper med anknytning till om
bakgrundnäringsförbudsinstitutet effektivt. Bland dennaär annat mot

skall redovisahar Justitieministeriet tillsatt arbetsgrupp ut-som enen
förslagvärdering gällande förbudsregler och lämna till förändringarav

1995.vid majutgångensenast av

5.3.2 Norge

Rättsläget

konkursrättsligafinns både straffrättsliga och regler lik-I Norge som
konkurslagende näringsförbudsreglerna. I bestämmel-svenskanar ges

näringsidkareför enskilda företrädare förkonkurskarantän ochomser
fråntabolag, medan strafflagen påföljd för brottmöjlighet attger som

vederbörande rättigheter rettighetstap.vitt skilda slag, s.k.av

Konkurskarantan

personlig konkursFram till mitten 1985år gällde den igåttattav som
eller deltagit automatiskti styrelsen konkursdrabbat aktiebolagsom av
för Eftertid förbjöds aktiebolag.två år stifta eller andraledaen enav
individuell i kretsprövning kunde domstol också frånta person samma

vederbö-ställning styrelseledamot eller verkställande direktör somsom
rande hade i aktiebolag vid konkursutbrottet.annat

hävdadesDen automatiska konkurskarantänen kritik. Dethårdmötte
försökbland det gjordessamhällsintresse detannat attatt ett attvar

försök inteverksamhet, vissadet kundeävenstarta attantasny om
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föll väl menadeMan det inte heller rimligt karantänenut. att attvar
drabbade den inteäven gjort sig skyldig till något klandervärtsom
beteende. Vidare detansågs angeläget kvalificeradeattvara personer
åtog sig styrelseuppdrag i verksamheter och branscher, vilketutsatta

önskemåletautomatisk konkurskarantän kunde motverka. hindraatten
dem efter konkurs fortsätter sin verksamhet i bolag i Norgesom nya -
kallade konkursgjengangere ansågs kunna bli tillgodosett vidäven-
individuella beslut.

De gällande konkurskarantänbestämmelserna återfinns i konkurs-nu
lovens 142 143 §§. Enligt dessa regler kan karantän drabba delsa-
den drivit enskild näringsverksamhet och konkurs,gått i dels densom

under året före konkursutbrott för juridisk haft personligtsom person
för rörelsens skulder eller formellt innehaft eller reellt utö-ansvar som

funktion ledamot eller suppleant styrelsen eller verk-vat som av som
ställande direktör.

Konkurskarantän kan beslutas alternativapå två grunder. Enligt den
förutsätts vederbörande med skjellig mistenkes forattena grunn en

straffbar handling i forbindelse med konkursen eller den virksomhet
har ført til insolvensen. Trots misstanke brott såledesattsom om

måste föreligga saknar det betydelse också ansvarstalan sedermeraom
verkligen väcks. Enligt den andra grunden skall det kunna antagas att
vederbörande på uforsvarlig forretningsførsel uskikketgrunn av er
til stifteå selskap eller å styremedlem eller administre-et nytt vaere
rende direktør i slikt selskap. Uttrycket kan må antaset antagas

krav på övervägande sannolikhet.motsvarar
Den norska karantänregeln fakultativt utformad; vidär bestämmande

vederbörande skall i karantän skall det läggas vikt vidsättasav om om
det med hänsyn till hans handlingssätt övrigaoch förhållanden synes
rimelig ham i karantene.å Prövningen individuell, vilket kanärsette
medföra karantänbeslut meddelas beträffande styrelseledamotatt en

inte beträffandemen en annan.
Karantänen gäller för tid från konkursutbrottet,två år inteen av om

bestämmerrätten starttid, och innebär vederbörande inte kanattannan
stifta bolag eller åtaga sig uppdrag eller reellt ha funktionnya som- -
styrelseledamot, suppleant eller verkställande direktör i juridisk per-

Utan hinder karantänen det dock vederbörande frittstår attson. av
enskild näringsverksamhet. Endast vid skälig misstankestarta ny om

straffbar handling kan karantänbeslutet sådan verkan vederbö-attges
rande också skiljs från befattningar i bolag han innehar vidm.m. som
den tidpunkt då karantänen skall börja gälla.

Den domstol handlägger konkursärendet meddelar beslut i frågasom
karantän talan konkursförvaltarepå bostyret eller åklagare.om av

Handläggningen skriftlig och vanligtvis förs förvaltaren.är talan Påav
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begäran åklagare kan tvåårstiden utsträckas åklaga-intill dessav en av
övervägd talan rettighetstap i brottmål.rättskraftigt avgjortsren om

Beslut konkurskarantän meddelade januariden 15 1991efterom
registreras i centralt register, intill den 1993 i1 juni särskiltett ett
konkurskarantänregister och därefter i konkursregister, inne-ett som
håller uppgifter samtliga personliga och juridiska kon-om personers
kurser. Karantänsuppgifterna samkörs Företagsregistret, varige-mot

registreringar strider förhindraskarantänen kan ellernom motsom
upphävas.

finnsDet ingen särskild myndighet ålagts övervaka efterlev-attsom
naden karantänbeslut. Den uppsåtligen eller oaktsamhetav som av
överträder sådant beslut straffas böter fängelsemed eller i högstett
fyra månader.

Rettighetstap

Den döms för brott kan, allmänna hänsyn kräver, fråndö-när såsom
den framtida inneha viss ställningrätten eller vissutövaattmas att

verksamhet straffeloven 29 § 2 p.. Detta s.k. rettighetstap är på-en
följd för brott och kan väljas vid sidan påföljd eller underav annan -
förutsättning straffminimum för brottet lindrigareär än årsatt ettav
fängelse enda påföljd. Domstolen kan officio välja denna på-som ex-
följd. Sedan slutet föreliggerår 1991 också möjlighet fråntaattav en

företag rätten näringsverksamhet ellerutöva förbjuda detett att att att
verksamhet iutöva vissa former straffeloven 48 §.a

Möjlighet tillgripa bestämmelsenrettighetstap enligt i 29 § 2att p.
föreligger beträffande vitt rättigheter.spektrum Förutom denett av
framtida inneha offentlig ellerrätten viss privat tjänst, kanatt typ av
alltifrån bedriva tilljakt och fiskerätten rätten närings-utövaatt att
verksamhet fråntas. friDomstolen således formulera innehålletatt
i påföljden utifrån behovet i det enskilda fallet.

Förutsättningarna för rettighetstap vederbörande brottetär att genom
har visat sig uskikket til eller fryktes misbrukemå den ställ-villeå
ning eller verksamhet han förbjuds inneha Ocksårespektive utöva. om
ställningen eller verksamheten i saerlig almen tillit kankrevergrad
rettighetstap meddelas. Om dessa förutsättningar uppfyllda kanär ret-
tighetstap meddelas, förutsatt almene det.hensyn krever Kravetatt

allmänpreventivapå skäl inte ha självständig bety-någon störreanses
delse. Det fakultativa kan rettighets-skall så,tolkasmomentet att

endast skall meddelas det eftertap värdering framstårkonkretom en
rimligt och nödvändigt; i förarbetena till lagstiftningen förutsattessom

rettighetstap skulle komma försiktighet.att användas medatt

5 15-0137
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föreller all-till fem årtidRettighetstap kan meddelas för uppen av
utpekade ställ-denförbjuds innehainnebär vederbörandetid. Tapet att
hindra kring-verksamheten. Förden utpekadeningen eller utöva att

förbud före-ocksåverksamhetinnebär förbudgåenden utöva attett att
försådan verksamhetstå annan.en

den dömdeden tidinte underrettighetstap löpertidsbestämtEtt
undandrareller hani domenfängelsestraff fastlagt näravtjänat ärsom

i och med vill-börjar löpastraffeloven 32 §. Tidensådant straffsig
följdfrigivning tillvillkorligvid förverkandekorlig frigivning; avav

regeln skall tolkas.det osäkert hurbrottslighet ärny
straffregistret.imeddelas antecknasvarigenom rettighetstapdomEn

vidmyndighetsärskildrettighetstap har någonheller beträffandeInte -
förbud.efterlevnadenålagts kontrollerasidan polisen att avav -

fängelse iellerriskerar böterrettighetstapöverträderDen ettsom
332 §.månader straffelovenhögst tre

Erfarenheter m.m.

Konkurskarantdn

ellerkarantänbeslutundersökning meddeladesEnligt norsk mot enen
antalet1988 i ungefär 51986flera under åren procent avpersoner -

införandetEfter200 beslut.för 1988konkurser, år närmare ettav
beslutsådanadock frekvensenkonkurskarantänregister harcentralt av

registre-efter knappt två år1992, såledesökat. 1 decemberDen av
1993: 16.NOUregistrerade källa:karantänerring, 269 löpandelvar

effektivitetkarantänreglernasuppfattningarråder deladeI Norge om
konkurslovgivningenutredning Etterkontrolloch lämplighet. En av

karantänreglernaapril 1993 föreslagit1993:16 har iNOU attm.v.,
karantänbeslut ochhärtill blandSkälenskall upphävas. är annat att

ekonomiskliten effektbedömdes ha påefterföljande registrering
harreglernatveksam tillställde sigbrottslighet och också omman

straffhotet.ellerallmänpreventiv effekt vid sidan utövernågon av
karantänkringgåmöjligheternaUtredningen pekade vidare på att en

främstaDeoch proformaarrangemang.bulvaner stråmenngenom
brottspåföljd iframstoddock karantänenskälen att rea-som envar -

för den enskildesverkningarallvarligaliteten rettighetstap medett -
mellan dessamissförhållandehandlingsfrihet, och det råderatt ett

ärende karantänvilkaförfaranderegler efterverkningar och de ett om
iborde hanterassådan frågaUtredningen menadehanteras. att ett sam-

menadestraffprocessrättsliga regler. Manefterband med brottmål och
detskönsmässiga ochvida ochregler bådevidare nuvarande är attatt

tillämpningen.enhetlighet iföreföll föreligga bristandeen



SOU 1995:1 Utländsk 131rätt

En mimoritet i utredningen, liksom øKOKRIMbland Denannat
sentrale enhet for efterforskning påtale økonomisk kriminalitetog av

miljølkriminalitet, har avstyrkt upphävs.karantänreglerna Deattog
institutets brister kan avhjälpas inte skäl tillochattmenar ettger upp-

hävande. Vid øKOKRIM karantänreglerna fylla viktiganser man en
och nödvändig funktion för begränsa omfattningen ekonomiskatt av
brottslighet, också grov uordentlighet näringslivet. Tilli skill-men
nad från rettighetstapet karantänens syfte i första handanser man vara

sörja för ordnande förhållanden i näringslivet. Rettighetstap kanatt
också endast komma i fråga vid allvarlig brottslighet och först sedan
lång tid förflutit.

harDet framförts kritik konkursförvaltarna i del fall intemot att en
varit tillräckligt aktiva och kunniga i frågor konkurskarantän. Detom
har vidare anförts kontrollen dem i karantän brist-äratt sattsav som
fållig. Endast i fåtal fall har dom meddelats för överträdelseett av
konkursk:arantän. Ett karantänbeslut innebär dock regelmässigt detatt
är svårare för vederbörande kreditfmansiera vidare verksamhet.att

Rettighetstap

Domar rettighetstap enligt 29 § 2 relativt fåtaliga. Blandärom
dessa finns naturligen sådana den framtida rätten utövaattsom avser
vissa yrken också bedriva jakt olika slag. Större lik-rätten attmen av
het med det svenska näringsförbudet har de avgöranden där rätten att

verksamhetutöva byggmästare fråndömts de har kortfattat refe-som
i SOU 1984:59, vartill hänvisas och där rettighetstapetrerats avsett

irätten näringsverksamhet sälja fisk och fiskeprodukter elleratt egen
daglig ledare eller styrelsepostinneha i sådan verksamhetatt vara

Norsk Rettstidene 1388.Rt 1993 s.- -
Rettighetstap formulerats generella näringstörbud har med-som som

delats i ökande grad under 1978 till 1990 finnsår. Under årensenare
från Høyesterett domaråtta där selvstendig naerings-rätten driveatt
virksomhet fråndömts eller där retten tilomfattat åocksåtapet vatre
daglig lederadministrerende direktør til sittei selskap årettenognoe
i selskaps styre. denI Rt 1990 641dessa domarsenastenoe av s.
dömdes vederbörande till fängelse omfattande ekonomiskårs försex
brottslighet, varigenom borgenärskretsen 100 miljonerförlorat änmer
kronor. Under dissens 4 l bestämdes förgällarettighetstapetmot att
fem år. Høyesterett avstod från livsvarigt med dels tillhänsyn atttap

inte löper under anstaltstiden, livsvarigt förordnandedels tilltap att
skulle innebära sådan social stigmatisering dömde, hansden atten av
rehabilitering efter avtjänat fängelsestraff skulle försvåras.
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näringsförbudgenerelltrettighetstapveterligt harOss motsvararsom
1993 ochunderfall årenprövning i femföremål för Høyesterettsvarit

ekonomiskförföretagsledaredömdes1993 9181994. I Rt ens.
månader.nioochfängelse årtillmiljonbeloppavseendebrottslighet ett

denbeaktadestidför årrettighetstapbestämmande attVid treavenav
falletandraDetkonkurskarantän.undergåttunderdömde två år

till årsdömdesgällde1158, l.nr. 91 B ett1993Rt man somens. --
bilförsäljnings-iförskingringarbedrägerier och tvåtrettiofängelse för

i fyragälla år.rettighetstapetbestämdesverksamhet. honomFör att
förfängelse200 till års1994dömdes i RtEn grovasexs.manannan

hadeHankronor.miljonertolvavseendebedrägerier närmarem.m.
tillfiktiva fakturorinblandföretag säntför olikaledare annatsom

ochbrottsligheten,ådagalagdatill denhänsynMedfactoringföretag.
döm-visat denfann Høyesterettåterfall i brott, atttill frågaatt var om

tillmöjligheterutnyttjat defantasibetydandetid medunder långde
karaktärenochOmfattningenförelegat.brottslighetekonomisk avsom
rettighlivsvarimotiverabefannsbrottsligheten etstap.den ettsenaste

juli1denmeddelades HøyesterettdomarnaåterståendeDe två av
underdömdehade denfallen711994. bådaoch Il.nr. 701994 en

rörelsein-underlåtitsjälvdeklarationertioårsperiod i sina att uppta
mervärdesavgift.uttagandeförbeloppangivit för lågaochkomster av

ochskatte-undandragnasammanlagtfall dedessadet förstaI varav
000170 kro-respektivekronormiljoneravgiftsbeloppen närmare sex

respek-kronormiljonertvåmotsvarande beloppi det andra varnor;
respektivetill två årbestämdesFängelsestraffen000 kronor.tive 275
rettighets-ålagdabeaktadesstraffmätningarnamånader. Vidnioårett

ochålderförstnämndeför denochskattetillägguppkomnatap, --
dömdesden nä-tillanknytningsådanbåda fallen ansågssjukdom. I

Förför rettighetstap.grundfannsdetföreliggaringsverksamhet att
i femfalletandrai detlivsvarigtmeddelades tapförstnämndeden tap,

år.
formuleringennormaladenframgå,förefallerrättsfallenAv attovan

tilrettenfråntasdömdedenfalli hithörande ärrettighetstapet attav
daglig ledertil ånaeringsvirksomhet,selvstendigdriveå retten vaere

til åselskapstilling iledendeinneha retteneller vareognoeannen
styre.selskapsimedlem noe

motsva-rettighetstapantalfinnsnämnda domarnadeUtöver ettnu
underättsavgö-meddelatsnäringsförbudgenerelltrande genomsom

samladedetanledningdockfinns dettanden. Som attnämnts anta an-
få.talet domar är

delvisförklarasrettighetstapmeddeladeantaletrelativt lågaDet sett
sådan på-yrkamedförsiktigaförvaritårenåklagarna attöverattav

ioftarealltaktualiseratsdock frågantid harföljd. Under sam-senare
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band med utredning ekonomisk brottslighet uppgift finnsenligtochom
det skäl den utvecklingen fortsätter.anta att

Som under rubrikennämnts Rättsläget domar därregistreras inte ret-
tighetstap meddelas på i straffregistret. Fråga har docksätt änannat
väckts i Justisdepartementet borde tillunderrättelse sändasattom
Företagsregistret, till förhindrande meddelats rettighets-denattav som

kan låta registrera sig i bolag.tap
Trots särskildnågon myndighet inte övervaka efterlev-äratt satt att

naden rettighetstapen risken för liten. Bak-överträdelserav anses vara
grunden härtill främst antalet oftastär meddelade ochäratt tap upp-
märksammade; såväl polisen allmänheten god kännedomharsom om
vilka förbjudits driva näringsverksamhet. Som regel följersom po-
lisåklagare rettighetstapet kontrollera hur dömdedenattupp genom
försörjer sig. Vissa övervakningsproblem föreligger idock storstä-
derna. Man har också haft svårt kontrollera huruvida den dömdeatt

bulvan i sitt ställe.satt
Såvitt känt har det inte inträffat dömts förnågon ha överträttatt att

rettighetstap generellt slag.ett av
Inom för omfattande den norska strafflagenöversyn harramen en av

Straffelovkommisjonen i i november 1991 avgivet delbetänkandeett
NOU 1992:23 behandlat bland frågor rettighetstap. Kom-annat om
missionen konstaterar de straffrättsliga reglerna rettighetstapatt om
inte används ofta idag, föreslår inga förändringar ägnadeärmen som

befordra ökad tillämpning. Förutom redaktionellanärmast änd-att en
ringar föreslår kommissionen såvitt intresseär följande.nu av- -
Domstolen skall möjlighet rettighetstapetbegränsa så verk-att attges
samheten endast får bedrivas vissa villkor. Exempelvisunder skall det
kunna påbjudas fårnäringsverksamheten endast bedrivas nä-att om
ringsidkaren skötaanlitar bokföringskunnig bokföringen; föratten
den missbrukat aktiebolagsformen kan begränsas tillett tap attsom

just drivande näring i aktiebolagets Enligt 29 § 2form.avse av p.
innebär förbud denutöva näringsverksamhet dömdeocksåett att att
inte heller kan förestå sådan Förverksamhet för att tapeten annan.
inte skall kunna kringgås anlitande föreslår kommis-bulvangenom av
sionen den dömde inte heller skall före-tillåten låtaatt att annanvara

näringsverksamhetstå för sig. Som huvudregel rettighetstap gällaskall
för bestämd tid; endast i särskilda fall obestämd tid kunnaskall förtap
meddelas. Den dömts till rettighetstap obestämd tid skall efterförsom
fem kunnaår efter ytterligareprövat på och därefter igentapet nytt
två år.
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5.3.3 Danmark

drivamyndig hari landet och rättmedborgare bosattDansk är attsom
näringsbrev, aukto-dockvissa näringar krävsnäringsverksamhet. För

näringsverksamheterde flestatillstånd eller legitimation. Förrisation,
offentliga register,verksamhet tillplikt anmäla sinföreligger också att

näringsidkareregistreringmomsregistrering ochexempelvis avgenom
preliminärinnehålla skatt.skyldigaär attsom

möjlighetreglerstrafflagen innehållerdanskaDen att ute-gersom
verksamhetfrån eller frånta någon rätten utövanågonstänga att som

straffelovengodkännandeauktorisation ellersärskild offentligkräver
rettighedsfortabelse förutsätter79 § st.. Sådan78 § 2 och 1 attst.

begrunderoch dennabrottslig handlingden det berör har begått en
skäl talarsärskildaaf stillingen. Omfare for misbrugnaerliggende

rettighedsfortabelsenmissbruksfaraförutsatt brott ochdärför kan --
sådanverksamhetfortsätta änframtagande rätt att somarmanavavse

p.; sådana§ 2 lgodkännande 79auktorisation ellerförutsätter st.
beträffandeföreliggaförarbetena blandsärskilda skäl kan enligt annat

auktori-ickesedlighetsbrott ellerprivatskola döms förlärare vid som
skattelagstiftningen.för överträdelserevisor dömsserad avsom

regelnsistnämndadensärskilda skäl detkraven påTrots är som
skälsärskildabrottslighet kanupprepadkommit flitigast i bruk. Vid

ekonomiskvidanvändas ocksåregeln har kommitföreligga och att
dömde frånkäntsförekommit den rättenbrottslighet. Så har det attatt

pengeudlånerförvärvsmässig verksamhetdeltaga iellerutöva som
verksamhet avseendebedrivaformidler af lån, liksomeller rätten att

i verksamhetmedverkadriva ellerpatrull- eller vakttjänst, rätten att
handelbedrivabåtar,med bilar respektiveavseende handel rätten att

revisionsverk-självständigbegagnade ochmed utövarätten attvaror
samhet.

beträffandekunna användas nä-nämnda regeln endastDen ansesnu
begagnadehandel medexempelvis drivaringar särskild karaktärav -

anledning be-brottslighetenådagalagdaoch endast denbilar gerom-
generellsåledes inteRegeln harmissbruk just den näringen.fara inom

för fråntasäkert lagstödinte föreliggakaraktär och det har attansetts
virk-indeholdelsespligtigafgiftspligtigdrivaden dömde rätten att og

fråntastöd för någon rättensomhet. heller regelnInte attattgeanses
bransch.i aktiebolagexempelvis verkställande direktör oavsettvara

begränsasyftade tilllagstiftningsarbeteSom led i attettett som
möjlighe-utvidgadeskonkurslagstiftningenochmissbruket bolags-av

julii kraft den lLagändringen trädderettighedsfortabelse.tillterna
be-106686 angåendenr.förslag lärrmat i betänkade1987 efter ett

förutsättningbrottsligheten. Underekonomiskakämpning den avav
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brott, missbruksfara och särskilda skäl straffelovenmedger således
79 § 2 2 det sker frakendelse af stifterst. afattp. retten at vare
eller direktør eller medlem af bestyrelsen i selskab med begraensetet

selskab eller forening, krasver sxrlig offentliget god-ansvar, en som
kendelse, eller fond.en

Den nämnda möjligheten till rettighedsfortabelsegenerell iärnu
första hand avsedd för fall där vederbörande missbrukat sådan position
i bolag omfattas regeln; den kan dock användas exempel-ävensom av
vis då den dömdes brottslighet varit knuten till näringsverk-enskild
samhet och det kan befaras verksamhet kommer etableras iatt attny
bolagsform.

Frånkärmande enligt 79 §rätt kan beslutas för tid mellanav en av
och fem år eller tills vidare. det sistnämndaett I fallet kan frånkän-

nande enligt huvudregeln till prövning först efter dettas attupp ny
fem förflutit.år

Den danska strafflagen ocksåöppnar möjlighet för domstolen att un-
der behandlingen rettighedsfortabelse interimistiskt frånkänna rättav
enligt 79 Enligt förarbetena förutsättningen härförär förbrytel-att

såär och klara det uppenbart frågaär sådanaärattserna attgrova om
särskilt allvarliga saker där frånkännande skall ske. Man ansåg deatt
principiella betänkligheter kravet rättssäkerhetpå medför här ficksom
vika för intresset inte alltför kunna ingripa fortsattatt sent motav
näringsverksamhet. Domstolen kan förordnaockså dom rettig-att om
hedsfortabelse skall gälla hinder den överklagas.utan attav

En dom varigenom viss verksamheträtt utöva frånkänts någonatt
registreras inte kriminalregistret.på isätt Detän inte hellerärannat
någon särskild myndighet vid sidan polisen tillser att ret-av som- -
tighetsfortabelserna efterlevs.

Om verksamhet i domstrid medutövas rettighedsfortabelseen om
kan vederbörande straffas med böter eller högst måna-fängelse i sex
der 131 §. Sedan den julil 1987 uttryckligen straffbartdetär också

medverka till denatt frånkänts förbudet.rättatt överträdervars
I det betänkande nämnts diskuterades huruvida krite-annatsom ovan

rium brottän skulle kunna komma till grund föranvändning ret-som
tighedsfortabelse, eftersom det missbruk tillkommaville rättaman
med i fall i viss omfattning skulle kunna förekommavart utan atten
det föranledde dom för brottslig gärning. dock behovetMan fann att

vidgad möjlighet till rettighedsfortabelse övervägande gradi heltav en
knutet till de särskilt allvarliga förbrytelser brottslighet kandärvar

bevisas. Det befanns också utifrån rättssäkerhetssynpunkt helt oaccep-
tabelt vidtaga ingripandeså och betänklig åtgärdatt generellten utan
stöd i dom för straffbar gärning.en
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utsträckning rettighedsfor-uppgift i vilkenVi saknar tillgång till om
ekonomisk brottslighet.anknytning till förtabelser meddelats i domar

kommitselskabsfrakendelse harinförda möjligheten tillDen år 1987
dock ökattill liten användning; uppgifter talarmycket ut-att ettom

frånkännande rättighetervanligastnyttjande Avgjort ärär vänta.att av
knuten till.till verksamhet brottslighetenrelaterade den ärärsom

utsträckningi vilkenheller har vi kunnat få uppgift överträ-Inte om
utövningrettighedsfortabelseförekommit sådandelse avser avsomav

möjligheterna kringgådockviss näringsverksamhet. Det attattanses
sådan förbud många.ärett

det möjligt1991 införts reglerDanmark har under år görI attsom
tillståndolikaadministrativ neka eller återkallapå väg atttyper av

den berörde har tör-Förutsättningendriva näringsverksamhet. är att
verksamheterochtill offentliga. lång rad yrkenfallen skuld det En

gods, el-med begagnatbland advokater, handelberörs härav, annat
fastighetshandel,och VVS-installatörer, auktionshållare, restaurang-

Bakgrunden till reglernahotellverksamhet och yrkestrañk.och var en
och avgifter. Enligtrestförda skatterönskan nedbringa storleken påatt

50 000 dan-skatteskulderriktlinjerna för lagstiftningen skall m.m. om
vid återkallelseskäl neka begärt tillstånd; ärska kronor mot-att ettge

kronor.svarande belopp angivet till 100 000
lämpligheten knyta såDanmark diskussionI pågår att star-aven om

se blandrättsverkningar till underlåtelse betala skatterka annatatt
bakgrund181 ft. MotLangsted i Juristen, 1994artikel Lars Bo s.av

frågorockså andrafortgående missbruk konkursinstitutet harettav av
aktualitet.med anknytning till näringstörbud stor

5.4 EESEU och

unioneneuropeiskasig EES-avtalet eller regelverket inom denVare
anknytning till de svenskabestämmelser med omedelbarinnehåller

denna frågorinhämtat harnäringstörbudsreglerna. Enligt vad typ av
lagstift-i europeiskasärskild uppmärksamhet detinte heller ägnats

ningsarbetet.
anledning tillområdetinternationella regler påFrånvaron gerav

nationelltnäringsförbudsreglernakonstateranden. svenska ärnågra De
svensk näringsför-meddelasbegränsade. innebär denDet ettatt som
driva näringsverk-otörhindradbud från denna utgångspunktär att- -

delvishelt ellerverksamhetensamhet i land. Det gäller ävenannat om
förutsättning verksamhetensvensk marknad, underriktas attmot en

bedriven här.inte drivs den skallpå sådant sätt att varaanses
Attbegränsning självfalletnationella gäller även omvänt.Denna

näringbedriva visst slagi land har fråntagitsnågon rätten attannat av
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eller huvudrätten över driva näringsverksamhet ingetatt hinderutgör
eller driva näringsverksamhetmot att starta i Någon möjlig-Sverige.

het här väcka näringsförbudstalanatt uteslutande vilar påen som
oegentligheter i det andra landet föreligger inte. dockbörDet påpe-
kas, oegentligheter i andra länder kan haatt betydelse vid svensken
förbudsprövning; har den berörde åsidosatt vad ålegat ho-grovt som

svensk näringsidkare bör oegentligheter utlandet kunnainom som tas
med vid bedömningen förbud pákallat allmänär från synpunkt.av om
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överväganden6

6.1 Inledande synpunkter

6.1.1 Behovet näringsförbudav

I utredningens uppdrag ingår inte huruvidapröva näringsförbud allsatt
motiveratär och således institutet bör finnas kvar. Det finns dockom

skäl i detta sammanhang betona betydelsenatt instrumentettav som
stävjar missbruk den omfattande näringsfriheten. Det självfalletärav

vikt de konkurrensfördelaratt många åsidosättandenav typersom av
i näringsverksamhet för med sig, inte får sådant genomslag att ett se-
riöst, regelrätt företagande förlorar möjligheten till ekonomisk över-
levnad. Som led i bekämpandet den ekonomiska brottslighetenett av

detär också andra skäl angeläget den utnyttjar företagandetattav som
och företagsformen helt eller delvis för brottsliga syften förlorar den
möjligheten för tid.avsevärd

förefallerDet åtminstone alla västländer ellersom om ettgenom an-
har tillförsäkrat sig möjlighet fråntanat system den missbrukaratt som

sin ställning näringsidkare fortsättarätten med sin verksamhetattsom
eller påbörja sådan. Inom ekonomier däratt del all nä-ny storen av
ringsverksamhet förutsätter olika slag tillstånd, har det ofta varitav
naturligt ingripa missbruk indragningatt tillståndet.mot Ettgenom av

bygger tillståndpå har den begränsningen,system oegentlighe-som att
normalt endast kan medföra visster förbud verksam-att typ avavser

het eller viss bransch. Den missbrukat företagandet sådantsom som
kan dock befaras fortsätta med detta i bransch. För svenska för-en ny
hållanden där tillståndsgivning i princip speciella verk-bara avser-
samheter lämpar sig ordning med förbud tillståndsåterkal-en genom-
lelse dåligt generell metod för missbruk närings-motverkasom att av
friheten.

Ett generellt verkande näringsförbudsinstitut såledeshar goda skäl
för sig. Den nuvarande ordningen med prövning domstol efterav
straffprocessuella principer skapar också förutsättningargoda för en
rättssäker, enhetlig och förutsebar tillämpning förbudsreglerna.av

Enligt vår uppfattning är näringsförbudsinstitutet i första hand ett
verktyg i bekämpandet den ekonomiska brottsligheten. Möjlighetenav

meddela förbud häratt utgör viktigt inslag. finnsDet nämligenett
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vidåterhållande faktorförbudhotet ärskälgoda attatt anta, enom
gäl-näringsverksamhet. Dettaiförfarandenbrottsligaöverväganden av
för-lagföring kaneventuellvidpåföljdenbrottslighet därler främst en

brottslighet kanbeträffande grövremild. Menbli relativt ävenväntas
straff ochverkningarskildatill dehänsynmed etteffektsådan antas

näringsförbud har.ett
näringsverksamhetibrottslighetsig fortsattiinnebärFörbudet att

näringsverk-ibrottbegåförbudsålagde fortsättaVill denförsvåras. att
förbudetOm hanstraffhot.dubbeltunderdet trotsarhansamhet gör

brottslighetmedfortsätterdenneochanlita bulvanatt genomgenom
Mednäringsförbud.åläggasbådastraffas ochbådavid upptäcktkan

samtligafrånavregistrerasförbudmeddelatsdentillhänsyn att som
bolag, kanisigregistrerahindras frånochbolagsengagemang att nya

förlängningen begränsaiförbudsreglernatillämpningkonsekvent aven
målvakter.s.k.minstintebulvaner,tillgången på

betydandenäringsförbud imeddelasdeförefallerDet somsom om
såledesförbudetharfalldessaförbudet. Iefterkommerutsträckning

säkertnaturligtvis intekansyfte. vetaprimära Manuppfyllt sitt om
överträdaupptäckt gårintedärför det attförbuden efterlevs utanatt
förhållerdetvederbörandedärfördet sker attellerförbudet trorattom

sig så.
näringsförbud intebetydelsensåledesuppfattning skallEnligt vår av

institutet;övervärderainteviktigtsamtidigtundervärderas. Det är att
brottslighe-ekonomiskadeninslag i kampennäringsförbud är motett

denInäringsverksamhet.ioegentligheterallvarligaandraoch motten
medsyftar tillibland förslag ettframförs attdebattenallmärma som

tillsåsomibrister rättsapparaten,näringsförbud kompenserautvidgat
mening ärresursbrist. Vårgrundade på attutredningsbalanserexempel

rättssäkerhetsgarantier gårnödvändigainnebärvarje sådan genväg att
näringsförbudmedi frågakommadärför intebörförlorade. Det att

tillkommit.institutetför vilkasådanasyftenandra äntillgodosesöka
näringsförbudsinsti-formainriktas påansträngningarnaIstället bör att

möjligt.detlångt ärtillgodoses såsyftenprimäralagensså atttutet
Kriti-kritik.vissförföremålvaritnäringsförbud harLagen enom

harsådant;institutetsighand riktatinte i förstaken har mot mansom
tillräckligitillämpasvarken ut-förbudsreglernastället hävdati att

för delarUnderlageteffektivt sätt.kontrolleras påsträckning eller ett
material. Förbegränsatskäl vilat påförklarligaharkritiken ettavav
varit nödvän-därförhar detpåståendeni sådanabärkraftenprövaatt

till-och dessaslagreglernautvärderingoch breddjupdigt med aven
lämpning.
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Övergripande6.1.2 krav lagstiftningen

förbeslut näringsförbud verkningar denEtt får ofta ingripandeom
allvarligt försvåras.enskilde. möjligheter försörjaHans sig kanatt

Som följd drabbashärav kan hans anhöriga kommaäven ettatten av
förbud. grund förbu-meddelat Också anställda i företag påett avsom

det avvecklas kan avveckling kan vidaremåste drabbas. En sådan
drabba företagets borgenärer.

ingripande institu-De verkningarna enligt höga krav påställerovan
utformning. välReglerna härom utformade såmåstetets att manvara

kan förutse förhur de kommer tillämpas. Häri ligger utrymmetatt att
skönsmässiga höga kravbedömningar minimeras. Vidare måstemåste

skall grunda för-ställas bevisningen de omständigheterpå ettav som
Även lagstift-bud. i de träffasövrigt säkerställas endastmåste att av

ningen uppfyller lagens kriterier.som
allvarligt ingrepp näringsförbudFör motivera måstesåatt ett som

institutet lagstiftningenockså effektivt. Häri ligger krav påett attvara
med fasthet kommer till tillämpning då förutsätt-och konsekvens
ningarna allvarligare förbrytelserna desto vik-härför föreligger. Ju är,
tigare Som detdet förbudsreglerna tillämpas. konsekvensär att en av
sagda får förutsättningarna för näringsförbud inte i missförhållandestå

oegentligheternastill allmän uppfattning svårhetsgrad.en om
Misslyckas angivet åstadkomma effek-lagstiftaren med sättatt ett

meddelastivt regelverk, riskerar de förbud uppfattasatt somman som
de alltför slumpmässigt vissa,orättfärdiga, i den meningen träffaratt

kvalificerademedan undgår förbud.andra kanske långt mer --
effektivtNaturligtvis näringsförbud i den meningen,ävenmåste vara

praktiken får den verkan åsyftats.meddelade förbud i Det äratt som
omsorgsfullasåledes efterinte värde med och för samhälletstort att,

denförbud berördekostsamma meddelaåtgärder, nämn-utanett som
riskvärd kan sigsätta över.

6.1.3 Konflikter olikamellan krav

De i föregående kommer i blandavsnitt nämnda kraven institutetpå
i konflikt lagstiftningens innehåll.med andra önskemål beträffande
Intresset fortgående vållarsnabbt kunna ingripa denatt motav som
skador sin näringsverksamhet exempelvis högtvägasmåste motgenom
ställda krav grunda för-bevisning skallpå de omständigheterom som
bud. Likaså för förbud ikan önskemålet lagen skallatt utrymmege
varje fall i kon-där detta framstår motiverat kommarättspolitisktsom
flikt med kravet klar och förutsebar lagstiftning.på en
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förenligauppfattning önskemål inte med deEnligt vår måste ärsom
tillövergripande vika. exempelvisangivna kraven Det storvoreovan

meddelade tillfäl-för institutets trovärdighet antalnackdel ökatettom
inte följdesliga näringsförbud ledde till andel dessaatt stor aven av

förutsättningarna för för-slutliga kan heller inte tillåtasbeslut. Det att
möjlighet be-formuleras näringsidkare inte harbud så attvagt, att en

förbud.döma hans handlande kan komma medföraattom
justEnligt uppfattning bristerna i näringsförbudslagenvår är en av

vällovligaintressen.hänföra till sådan konflikt mellan olika Denatt en
fall då för-näringsförbud i alla deambitionen medge föratt utrymme

detfått till följd, rå-bud framstår rättspolitiskt motiverat har attsom
i synnerhetförbud. gällerder osäkerhet vad krävs för Dettaom som

kraftfulltmedföravid andra åsidosättanden brott. stället förIän ettatt
utformningenutnyttjande förbudsregeln, har lagen den vagaav genom

medfört försiktig tillämpning.mycketen

6.1.4 förändringBehovet av

lagstiftningsprodukt.godNäringsförbudslagen i sina huvuddragär en
framstårväl avpassad till de svenska förhållandena ochDen är som

motsvarigheterna.verkningsfull de nordiskaanvändbar och änmer
de förändringarregler kan med lätthet till utgångspunkt förLagens tas

Utvärderingen i kapitel 4 harmotiveras erfarenheter.som vunnaav
genomförasaktualiserat rad sådana förändringar, alla väl kanen som

justeringar nuvarande lag.genom av
frågan kon-finns anledning i sammanhanget beröraDet någotatt om

föreslagitskurskarantän. tid till har det nämligenFrån ävenattannan
börföreträdare för juridiska i konkurs avstängasgåttpersoner som

vissfrån driva näring företräda andra bolag underellerrätten att att
för karantäntid. har höjts såväl för automatisk karantänRöster somen

likheterefter sistnämnda fallet föreligger klarasärskilda beslut. I det
tillfälligt näringsförbud, nedan.med behandlassom

för juridiskaAutomatisk konkurskarantän för ställföreträdare per-
lagstiftning.förekommer inte i de nordiska ländernassoner numer

1985sedanNorge, tidigare tillämpade sådant harett system,som
redovisat de norskaövergivit den ordningen. avsnitt 5.3.2 har viI

skälen till ställningstagandet.det
överväganden visser-konkurskarantän liggerbeträffande automatisk

ligen heller inte särskiltutanför utredningsuppdrag och harvårt utretts
införavi vill mening, starka skäl talarändå uttala vår mot attattmen

framförda. Vi villinstituti Sverige, de isådant bland Norgeett annat
verk-ingripandehär särskilt framhålla konkurskarantän harävenatt en
drab-ningar. framstår orättfardigt verkningar skallDet sådanaattsom
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ba företrädare för företag, oberoende till inträffadevilka denskälenav
konkursen och oberoende åsidosättanden förekommitär någraav om
i verksamheten. Om med konkurskarantän skallautomatiskett system

verkningsfullt måste efterlevnaden Enligt meningövervakas. vårvara
bör dock de begränsade koncentreras dem med fogtillresurserna som
kan komma missbruka näringsfriheten.antas att

Våra förslag till förändringar näringsförbudslagen syftar i storaav
delar till renodling förenklingoch institutet. Skälet härtill iären av
första hand befordra enhetlig tillämpning.konsekvent ochatt en mer
Sådana åtgärder främjar naturligtvis också förutsebarheten.

Vi föreslår också förändringar syftar till klarare anvis-attsom ge
ningar hur lagen faktiskt tillämpas berördaskall myndighe-rentom av

bland det gäller ansvarsfördelningen mellan olikanärter, annat myn-
digheter. I dag föreligger bristervissa detta område och vipå tror att
ändringarna kan främja institutets effektivitet.

De följande avsnitten skall redovisa de viövervägandenägnas att
gjort. Utgångspunkterna för dessa har självfallet hämtats från den vid-

utvärderingen. Vi har redan i kapitel rad punkter givit4 påtagna en
uttryck för varför vi funnit reglernuvarande välmotiverade och
välfungerande. huvudsak viI kommer inte återkomma till sådanaatt
frågor. följande framställningenDen koncentreras således till delarde
där vi föreslår förändringar eller har särskild anledning attannars
redovisa vår bedömning.
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näringsförbud6.2 Förutsättningarna för

förutsättning för förbudnödvändig6.2.1 Brott som

ÅdagalagdVårtförslag: inteär ringa skallbrottslighet varasom
i kunnanäringsförbud skallförutsättning förnödvändig atten

Det skall inteivara förbudmöjligt grundasåledes attmeddelas.
underlåtitomfattningavsevärduteslutande på inågon attatt

skatter, otillbörligtheller: skallavgifter.betala tullar eller Inte
iandra åsidosättandenmot borgenärer eller.förfarande grova en

verksamhetsom gått näringsförbud, medföranledai konkurs
brottslighet verksamheten.förekommit imindre

närings-tillgodoses bästförutsebarhetSammanfattning: Kravet på om
åtminstonesäkerställs ocksåHärigenomförbud förutsätter brott. ettatt

begränsningsådanviss dignitet. Medåsidosättandena är ren-enav av
anknytning tillnaturligarefår i sin helhetodlas också institutet och en

brottsligheten. Enekonomiskabekämpa dende är satta attsomorgan
institutet.tillämpningfrämja ökadsådan renodling ägnadär att aven

gällde vidförbudföretagna undersökningen deSkäl: Den ut-somav
näringsför-handfullvisat endastmaj månad 1994 hargången att enav

åsidosättanden brott.huvudsakligen andra ängrundas helt eller påbud
behov föreliggeri frågagrund häravkan redan påMan sätta avom

rekvisit brott.andra speciella än
grundmeddelatsnäringsförbud pågranskning har visatVår att som

reglermed lagensöverensstämmelsebrottslighet i godstått somav
förefaller iLagreglernaförarbeten.utifrån syften ochde bör tolkas

givit goda hållpunkterlagstiftaren hartolka ochdessa fall lätta attvara
stegvisa prövningen.för den anvisade

ådagalagdfall knutits tillförbud i dessaGenom underlaget föratt
förbudsgrundandedebevisningenbrottslighet har höga krav på av

Även tillanknytningeni övrigtupprätthållits. utgöromständigheterna
träds förrättssäkerhetsintressen inte när.garanti förstraffdomar atten

minstbrottslighet säkerställertill inte ringaAnknytningen att ett av
itill denoch bidrar starktviss dignitetåsidosättandena är attav en

oegentligheter.övervägdaföljdernanäring verksamme kan förutse av
utredningomfattandeförbudsfråganNormalt kräver inte någon mera

oftadetförbudsdelen kansamtidigt Ibrottsutredning ägernär rum.
hand-vid domstolensMotsvarande gällerförhör.räcka med kortareett

Även mellananknytningnaturligi övrigt föreliggerläggning. an-en
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och förbudstalan brottslighet.i fall ekonomisk Desvars- organ somav
skickadei första hand bekämpa sådan brottslighet välär ärsatta att att

driva också frågor förbud.om
Vid betalningsunderlåtelse siggrund för förbud har saken ställtsom

armorlunda. Granskningen har visat lagreglerna svårtillämpadeäratt
i sådana fall; förfå hållpunkter för bedömningarna och gränsernages

det iden stegvisa prövningen suddas till viss del Vi har funnitut. att
dessa fall finns betydande för fritt skön vid bedömningenett utrymme

tillräckliga Vi funnit anledningskäl för förbud föreligger. harav om
ställa falltveksamma till i flera fallen. I någrautgångenatt oss av

kraven bevisning ha varit alltför låga.påsynes
beskrivna motivuttalandenDe oklarheterna i förening medovan -

ñrbud förutsätter kvalificerad illojalitet förefallerattsom anger -
dock överlag hos domsto-starkt ha bidragit till klar återhållsamheten
lama med meddela förbud sådan grund. har sedan återver-på Dettaatt
kat åklagarnas talan och kronofogde-på benägenhet väcka sådan påatt
myndigheternas förbud.vilja anmälan ifrågasättaatt genom

med förbudsta-Det dock inte bara svårigheterna framgångär nåatt
lan denna grund anmälningar från kro-på legat bakom antaletattsom
nofogdemyndigheterna litet. Samtal med företrädare förvarit mycket
dessa myndigheter sådanahar givit vid handen inte åt-att ansettman
gärder särskilt angelägna.

Också initieratskattemyndighetema har endast i liten utsträckning
förbudsutredningar regelmässigt samtidigt anmäld brotts-och då med
lighet grund.som

ide fall förbudsutredning aktualiserats har det inte minst deI en -
medpolisdistrikten varit i konkurrensstörre många gånger svårt att-

ärendebalanser beträffande ekonomisk brottslighet fåstora utrymme
för inom rimlig näringsförbudsfrågor brottsanknyt-tid utredaatt utan
ning. poliser uppfattarDet också klart åklagare ochstår mångaatt
uppgiften förbudsfrågor samband med brottutredaatt utan ensom
främmande fågel i verksamheten.

varit för-Den effekten angivna förhållanden harsammantagna attav
bud drabbat fåtalgrundas betalningsunderlåtelse endast harpå ettsom

deoch detta fåtal inte kan tillhörapå något sätt grövstaatt antas syn-
darna det tio förbud åtmin-gäller betalningsunderlåtelser. Avnär som

till hälften vilade betalningsunderlåtelse härrörde endastpåstone ett
från storstadsdistrikt; drivits åklagare.fallen hadeett tre av sammeav

inte vilka erhål-Man kan bortse från slumpen i hög gradatt styrt som
lit förbud på denna grund.

inte förbud huvudsakligenAv de undersökta domarna har något
grundats otillbörligt förfarande ellerpå borgenärer annat grovtmot
åsidosättande i näringsverksamhet slutat med konkurs. Liksomsom
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till handsbetalningsunderlåtelse ligger det härbeträffande näraäven
behovet dettalåga frekvensen tecken påtolka den attatt ett avsom

särskilda rekvisit litet.är
konkurs ådaga-utsträckning oegentligheter införI viss har andra än

hartill för förbudstalan. Ilagd brottslighet åberopats stöd stort setten
föremålgärningar inte blivitdet här sig kriminaliseraderört somom

ifrågasätta kraveti haft anledningför åtal och vi har dessa fall att om
bevisning ställts tillräckligt högt.på

betalningsunder-speciella rekvisitenfå förbud grundas deDe påsom
rekvisitbehovet dessalåtelse och konkurs indikerar således äratt av

enligtriktning kronofogdarnas uttalandenlitet. talarI ovan.samma
bör också möjlig-gäller underlåtelse betala skatterNär det att m.m.

38 § uppbördslagen uppmärk-heten återkalla F-skattesedel enligtatt a
skattskyldig bedriverSådan skattesedel, utfärdas för somsammas. som

enligtnäringsverksamhet, skalleller komma bedrivakan antas att
brister iinnehavarennämnda bestämmelse återkallas bland annat om

slutlig skatt, skattredovisning eller betalning preliminär eller somav
ochsocialavgifter ellerskall innehållas skatteavdrag, momsgenom

återkallas ofta både bola-försummelsen inte ringa. fåmansbolagIär
uppgifter från Riksskat-företagsledarens F-skattesedel. Enligtochgets

verkningsfullt på-teverket har återkallelsemöjligheten visat sig ettvara
betalning dennaför redovisning ochtryckningsmedel rättidig typav
restförda beloppskatter och avgifter, vilket fått till följd att avse-av

också begränsatreducerats. Genom återkallelsen har avsevärtvärt man
ytterligare självtagna skatte- ochden berördes möjligheter till

avgiftskrediter.
tillförbehålla möjlighetenSom framgått föreligger starka skäl för att

brottslighet intenäringstörbud för fall där åtminstone ärsådana som
inskränkningringa föreligger. Vilka skäl talar då sådan Det star-mot

in med förbudkaste intresset kunna gripaskälet torde ävenattvara av
kanförfaranden inte brottsliga, ändå sägasärmot varasom men som

förbud framstårskadebringande eller systematiskaantingen så så att
anföraskan vidareangeläget samhällssynpunkt. Det att ettsom ur
tröskeleffekterskapa egenartadeabsolut krav på brott skulle kunna

oegentl ig-icke-brottsligabeträffande den sig omfattandeägnatsom
bokföringsbrottdärefter sig skyldig till begränsatheter och gör ett

eller liknade.
fall där förbudantagligt framdeles förekommaDet det kanär att
komma tillframstår klart motiverat där sådant inte kan an-som men

meningvändning förändring vi föreslår. Enligtmed den vår ärsom
för förbudförutsättningarnadet emellertid inte möjligt formuleraatt

motiveratdet träffa alla fall där förbud kundeså kan utan attatt vara
varit avsedd. Detsamtidigt riskera träffa också den inte äratt som
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lagstiftningskravviktigare förenaoch lättare med övergripandeatt --
framstårförbudnäringsförbud alltid kommer till i fall därstånd deatt

i nästföljandeangeläget, fråga till vilken vi återkommermestsom en
avsnitt.två

enhetlighet,i görligaste rättssä-För mån befordra förutsebarhet,att
övervägande skäl förkerhet meningoch konsekvens talar enligt vår att

gjortvederbörandenödvändig förutsättning för förbud kräva attsom
sådan renod-sig till inte ringa. Genomskyldig brottslighet är ensom

anknytning till deling institutet får sin naturligaredet i helhetav en
brottsligheten. Detbekämpa den ekonomiskaär satta attorgan som

denna åtgärdfinns goda skäl frågan förbud redananta att genomom
utredningenled ioftare blir uppmärksammad och prövad ett avsom

exempelvis beträffande för-ekonomiska skerbrott, på sättsamma som
verkandefrågor.

inne-inskränkning vi föreslår intebör dock denDet poängteras, att
beaktasoegentligheter kan och börbär begränsning denågon somav

näringsidkare åsidosatt vadvid bedömningen huruvida grovt somen
från synpunkt.förbud påkallat allmänålegat honom eller ärettom

åsidosättandenaFörändringen innebär blott minst måsteettatt varaav
ådagalagd brottslighet många gångerbrott. En sak ärett attannan

meddelas.motiverar näringsförbudattensamt

brottslighet skall näringsförbud6.2.2 Vid kvalificerad vara
regel

näringsförbudsgrundandeibrottslighetenVårtföi°slag: denOm -
Hfi-innefattar föreskrivet lindrigare straffbrott för vilket inte ärett

näringsförbudän sex månader skall meddelas, intefängelsei om
särskilda skäl talar däremot.

Sammanfattning: regelmässigt med-näringsförbudDet viktigtär att
föreslagnadendelas i de allvarligaste fallen. presumtionsregelEn som

kan bidraaktivt till sådan ordning.en

näringsförbud inteSkäl: Vi har vid utvärderingen funnit uppenbart att
tillräckligtgivitkommit meddelas i alla fall brottmålsdomdå redanatt

benägenhe-underlag för förbud. Förklaringen härtill blandär annat att
och deåklagareyrka näringsförbud skiftar mellan olika attten att

vad skerförefaller företa friare förbudsfrågorprövning i än somen
beträffande åtalsfrågor.
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handsdet här tillbeträffande betalningsunderlåtelse ligger näraäven
dettabehovetteckentolka den låga frekvensen på attatt ett avsom

särskilda rekvisit litet.är
ådaga-konkursoegentligheter införviss utsträckning har andra änI

harförbudstalan. Ilagd brottslighet åberopats till stöd för settstorten
föremålinte blivitsig kriminaliserade gärningardet här rört somom

anledning ifrågasätta kravetför åtal och vi har i dessa fall haft att om
bevisning ställts tillräckligt högt.på

betalningsunder-speciella rekvisitenfå förbud grundas deDe påsom
rekvisitbehovet dessalåtelse och konkurs indikerar således äratt av

enligtriktning kronofogdarnas uttalandenlitet. talarI ovan.samma
möjlig-ocksåbetala skatter bördet gäller underlåtelseNär att m.m.

uppmärk-§ uppbördslagenheten återkalla F-skattesedel enligt 38att a
bedriverskattskyldigutfärdas förSådan skattesedel, somsomsarmnas.

enligtnäringsverksamhet, skallbedrivaeller kan kommaantas att
brister iinnehavarennämnda bestämmelse återkallas bland annat om

slutlig skatt, skattredovisning betalning preliminär ellereller somav
ochsocialavgifter ellerskall innehållas skatteavdrag, momsgenom

bola-ofta bådeförsummelsen inte ringa. fåmansbolag återkallasIär
uppgifter från Riksskat-Enligtoch företagsledarens F-skattesedel.gets

verkningsfullt på-återkallelsemöjligheten visat sigteverket har ettvara
dennabetalningtryckningsmedel för rättidig redovisning och typav

restförda beloppavgifter, vilket fått till följdskatter och att avse-av
begränsatGenom återkallelsen har ocksåreducerats. avsevärtvärt man

självtagna skatte- ochden berördes möjligheter till ytterligare
avgiftskrediter.

tillförbehålla möjlighetenSom framgått föreligger starka skäl för att
brottslighet intefall åtminstone ärnäringsförbud för sådana där som
inskränkningföreligger. Vilka talar sådan Detringa skäl då star-mot

förbudintresset kunna gripa in med ävenkaste skälet torde attvara av
förfaranden brottsliga, ändå kaninte sägasärmot varasom men som

förbud framstårskadebringande systematiskaantingen så eller så att
anförasvidareangeläget samhällssynpunkt. Det kan att ettsom ur
tröskeleffekterskapa egenartadeabsolut krav brott skulle kunnapå

oegentlig-icke-brottsligabeträffande den sig omfattandeägnatsom
bokföringsbrottdärefter sig skyldig till begränsatheter och gör ett

eller liknade.
fall där förbudantagligt förekommadet framdeles kanDet är att

inte tillmotiverat där sådant kan kommaframstår klart an-som men
meningförändring vi föreslår. Enligtvändning med den vår ärsom
för förbudförutsättningarnadet emellertid inte möjligt formuleraatt

motiveratträffa fall där förbud kundeså det kan alla attutanatt vara
varit avsedd.träffa den inte Det ärsamtidigt riskera ocksåatt som
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lagstiftningskravviktigare förenaoch lättare med övergripandeatt --
förbud framstårnäringsförbud alltid kommer till i de fall därståndatt

nästföljandeiangeläget, fråga till vilken återkommermestsom en
avsnitt.två

enhetlighet,i görligasteFör mån befordra förutsebarhet, rättssä-att
skäl förövervägandekerhet och konsekvens talar enligt meningvår att

gjortvederbörandenödvändig förutsättning för förbud kräva attsom
sådan renod-sig skyldig till Genombrottslighet inte ringa.är ensom

anknytning till deling institutet får naturligaredet i sin helhetav en
brottsligheten. Detbekämpa den ekonomiskaär satta attorgan som

denna åtgärdfinns goda frågan förbud redanskäl anta att genomom
utredningenled ioftare blir uppmärksammad och prövad ett avsom

exempelvis beträffande för-ekonomiska brott, på skersättsamma som
verkandefrågor.

inne-inskränkning vi föreslår intebör dock denDet poängteras, att
beaktaskan och börbär begränsning de oegentligheternågon somav

åsidosatt vadvid bedömningen huruvida näringsidkare grovt somen
från synpunkt.ålegat förbud påkallat allmänhonom eller ärettom

åsidosättandenaFörändringen innebär blott minst måsteettatt varaav
brottslighetådagalagd många gångerbrott. En sak ärett attannan

meddelas.motiverar näringsförbudensamt att

brottslighet skall näringsförbud6.2.2 Vid kvalificerad vara
regel

brottsligheten7Vårtförslag: näringsförbudsgrundandeOm den -
strafffinnefattar föreskrivet lindrigareför vilket inte är ibrottett

änfängelsei näringsförbud intemånader skall meddelas,i omsex
särskilda skäl talar däremot.

Sammanfattning: regelmässigt med-viktigt näringsförbudDet är att
den föreslagnadelas i de allvarligaste fallen. En presumtionsregel som

kan bidra tillaktivt sådan ordning.en

näringsförbud inteSkäl: Vi har vid utvärderingen funnit uppenbart att
tillräckligtgivitkommit meddelas i alla fall då brottmålsdomredanatt

benägenhe-underlag för förbud. Förklaringen blandhärtill är annat att
och denäringsförbud åklagareyrka skiftar mellan olika attten att

vad skerförefaller företa friare prövning i förbudsfrågor än somen
beträffande åtalsfrågor.
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brottsligheten redan i sig sådan dignitetär den motiverarattav ensam
förbud.ett

föreslagnaDen presumtionsregeln får också den effekten åklagareatt
och domstol tvingas skälen till från föraavstår talanatt attange man

respektive ogilla talan näringsförbud. Vi har under utvärde-om en om
ringen konstaterat idet dag föreligger vissa brister i det hänseen-att
det.

Vid utvärderingen har vi också kunnat konstatera förbudstalan iatt
vissa fall utformats den i onödig omfattningså de brottmåls-att tyngt

där förbudstalan förts. Många tordegånger det ha varitprocesser en
osäkerhet hur domstolen skulle bedöma frågan förbud för-om om som
anlett åklagaren anföra så många oegentligheter möjligt. Dettaatt som

inte processekonomiskr.är I sådana situationer föreligger det också en
risk beviskravet: för perifera åsidosättanden lågt, vilketsättsatt mera
principiellt betänkligt.är En presumtionsregel den föreslagna ärsom
ägnad motverka nämnda företeelser.att nu

6.2.3 fakultativaDet vid förbudsprövningenmomentet tas
bort

Värtförslag:Näringsförbud dskallvara obligatoriskt förut-då.;
:.;;sättningarnavför förbud uppfyllda, Det betyder det fakul-att

tativa momentet vid förbudsprövningentas bort;
.

Sammanfattning: Det inte motiverat företaär någon ytterligareatt
lämplighetsprövning vid sidan prövningen förbud påkallatärav av om
från allmän synpunkt. obligatoriskEn utformning den grundläg-av
gande förbudsbestämmelsen ägnad främjaär enhetlig och konse-att en
kvent tillämpning.

Skäl: Vi har i avsnitt 4.3.7 belyst den fakultativanuvarande utform-
ningen näringsförbudslagens första paragraf. Vi har där funnitav att
frågan huruvida förbud i det enskilda fallet lämpligen bör meddelas
skall inomprövas för rekvisitet påkallat från allmän synpunkt.ramen
Om på den frågan jakande det därefter inte motiveratärsvaret är att
på ställning till frågan förbud lämpligt. Någon avsiktnytt ärta attom
bereda domstolen möjlighet frånavstå meddela förbud dåatt att samt-
liga förutsättningar förär handen kan knappast ha föresvävat lagstif-
taren.

Såvitt kan utläsas det genomgångna domsmaterialet företar dom-av
stolarna normalt inte heller någon lämplighetsprövning sedan fun-man
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dendomstolarnapåkallat. kan dock intenit förbud Det uteslutas taratt
lämplighets-vidareutformningen till stöd för friare ochfakultativa en

åkla-konstateratvad lagstiftaren Vi har tidigareprövning än attavsett.
lämplighetsbedömningi fall känt sig friamånga göraattgarna en egen

fakultativadenmöjligtñrbudstalan skall väckas. Det är ut-attav om
utveckling.bidragit till sådanfommingen har en

enligt lagenrådgivningsförbudRegeln förutsättningarna förom
fall,rådgivning i vissa1985:354 förbud yrkesmässigmot m.m.om

utövningeninågonfakultativ utformning;också den fåtthar avomen
ringa fårintetill ärrådgivningsverksamhet gjort sig skyldig brott som

dockhonom. Härrådgivningsverksamhet meddelas ärförbud utövaatt
förutsättningarfunnit lagensavsikten domstolen sedan denatt upp--

skall meddelas,lämpligenrådgivningsförbudfyllda skall pröva om-
rådgivarenrisk fördet finnsavgörande skallvarvid det attomvara

i verksamheten.sig skyldig till brottgör nya
rådgivningslagen harochnäringsförbudTill skillnad från lagen om

fördelar förekonomiska nä-värdetreglerna förverkande av avom
brottsbalken fåttoch §§36 kap. 4 7företagsbotringsidkare och om

förutsättningarangivnaUnderobligatorisk utformning. närmareen
underlåtas.rättsverkanaktuell särskildkan dock

fakultativa utformningen denfinna denVi inte kunnathar att av
reellnäringsförbudslagen fyller någonbestämmelsen igrundläggande

enhetlig och konsekventmotverkadenfunktion. stället riskerarI att en
därför lämpligtnäringsförbudsinstitutet. Det ärtillämpning att re-av

utformning.obligatoriskgeln får en

6.3 Personkretsen m.m.

vidgas6.3.1 personkretsenBör

paragraf i avsnitt 4.5Utvärderingen näringsförbudslagens fjärdeav
harintepersonkretsengivit vid handen utformninghar lagensatt av

syftetförefallertillämpningsproblem.vållat några Detstörre som om
företagsformtillgripa förbud i vilkenkunna oberoende oegent-att av

företagitsligheterna har uppnåtts.
denden utövatfrån åklagarhåll föreslagits inte baraDet har att som

verksamhe-idenledningen verksamhetfaktiska ävenutan somav en
tillBakgrundenhonom borde innefattas i personkretsen.står näraten

brotts-och förslagenomfattandeönskemålet gärningsmännen vidär att
de direktbolagenibefattningarlighet normalt inte innehar sådana att

sådanaimöjlighetenpersonkretsen. återståendefaller under Den
faktiska led-denutövatfall den misstänkte kan beslås med haär attatt
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ningen eller flera bolag. Ofta det endast huvud-ärettav en person -
i brottsligheten då kan drabbas förbud.mannen som av-

Vi vill inledningsvis betona ingalundadet uteslutet fleraäratt att
tillsammans den faktiska ledningenutövar näringsverk-personer av en

samhet. Det kan dock i praktiken leda i bevissvårt fleraatt attvara
än bestämmanderätten.utövat brottslighetI berör fleraen en som
bolag bör vidare uppmärksamma möjligheten den faktiskaattman av
bestämmanderätten fördelar sig olika mellan olika bolag. Om verksam-
heten drivs i form enda juridisk med spridningstorav en person men
såväl lokalt branschvis olikapå verksamhetsgrenar bör densom som
leder särskild, självständigt arbetande förvaltning led-utövaen anses
ningen näringsverksamhet se 1985861126 195 207.ochav prop. s.

Att vidga personkretsen så andre- och tredjemän i brotts-ävenatt en
lighet kan träffas förbud, de inte intagit någon särskildtrots attav
ställning i aktuella bolag lagteknisktär komplicerat, allrahelst om per-
sonkretsens omfattning skall förutsebar. Vid näringsförbudslagensvara
tillkomst departementschefen avstånd från tanken låta befatt-tog att
ningshavare med självständigt för viss sektor inomett ettansvar en
företag ingå i kretsen kan drabbas näringsförbud,av personer som av
under hänvisning till de gränsdragningsproblem skulle uppkommasom
prop. l98586:126 66. iEtt lagrådsremissen förslagupptaget atts.
personkretsen skulle omfatta med s.k. företagaransvar åter-personer
kallades efter inrådan lagrådet i huvudsakpå skäl. Enligtav samma

meningvår sig betänklighetergör fortfarande gällande. Det ärsamma
också tveksamt regler de sålunda övervägda i praktiken skulleom som
få någon betydelse förstörre de situationer åklagarna pekat på.

Vi har vid utvärderingen funnit näringsförbud i dag inte alltidatt
meddelas, redan avdömd brottslighet borde ha utgjort tillräck-trots att
ligt underlag för det. I sådant läge framstår det inte omedelbartsom
angeläget vidga förutsättningarna för förbud. mycketDetta såatt mer

utvidgning torde förenasvår med övergripandedeattsom en vara
krav på lagstiftningen vi sammanfattat i avsnitt 6.1.2.som

6.3.2 Bulvaner

Enligt utredningens direktiv skall vi undersöka förekomsten bulvan-av
skap i samband med näringsförbud. Uppdraget sikte både bul-påtar
vanförhållanden försvårar näringsförbud meddelas rättattsom person
och på sådana helt eller delvis syftar till kringgå meddelatatt ettsom
förbud och motverka effektiv kontroll därav.att en

Vi har vid utvärderingen avsnitt 4.5.3 och 4.5.4 konstaterat att
nuvarande utformning lagtexten lämnar för meddelautrymme attav
både huvudmannen och bulvanen i bulvanförhållande näringsförbudett
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och ocksåså skett i handfull fall.genomgångna De svå-att en av oss
righeter föreligger beträffande bulvanförhållanden hänför sig tillsom
bevisproblem, problem sig ellermindre vidär större än ut-som vare
redningen den brottslighet skall till grund för förbuds-liggaav som
talan.

Det har dock framkommit domstolarna emellanåt visat oviljaatt mot
dettapå ingripasätt bulvanerna. förstöd sådanatt Något åter-mot en

hållsamhet föreligger inte. Tvärtom det angeläget förbudär att genom
ingripa dem underlättar för andra upptäckt begå all-mot att utansom
varliga oegentligheter i näringsverksamhet. systematiskt ingripandeEtt

förbudmed dessa kan i förlängning begränsa tillgången på bul-mot en
Några betänkligheter bör intenormalt föreligga sådantvaner. mot ett

förhållningssätt. Normalt har bulvanen aldrig drivit seriös,någon re-
gelrätt näringsverksamhet och har heller inte för avsikt driva någonatt
sådan. Ett förbud innebär i sådana fall endast han förlorar rättenatt att

för eller räkning utnyttja företagandet för brottslighetegen annans- -
och andra oegentligheter. Att ikläda sig rollen bulvan bör såledessom
enligt vår mening typiskt tala för förbud. Självfallet räcker detsett
dock inte vederbörande intagit sådan roll; de grundläggande förut-att
sättningarna för förbud handen.måste förvara

Bulvanförhållanden förekommer i inte ringa utsträckning i samband
med ekonomisk brottslighet och allvarligaandra oegentligheter i nä-
ringsverksamhet. Enligt mening skapar dockvår nuvarande lagtext
goda förutsättningar gripa förhållanden.sådana Det äratt mot up-
penbart bulvanförhållanden skapar bevisproblem för polis och åkla-att

det normalt därför använder sigär dem. likaMen litegare; man av
beträffande för härbrott kan det komma i fråga införasom attansvar

bevislättnadsregler omvändeller regler bevisbörda. denI månom
rättsapparaten inte i tillräcklig förmårgrad genomlysa sådana bulvan-
förhållanden krävs det allmänna insatser utbildning ochmed annan
kompetensutveckling, metodutveckling resursförstärkningar. Somoch

gällernämnts detta dock kampen ekonomiska brottslighetendenmot
i dess helhet och faller därför denna utredning.utanför förramen

Ett bulvanförhållande kan också primärt ellerha tillskapats sekun-i
därt syfte kringgå meddelat omfattande ochnäringsförbud. Denatt ett
ingående registreringen näringsverksamhet ochutövarav personer som
den kontroll sker den meddelats förbud också dettagörsom av som
nödvändigt för den vill förhållandeöverträda förbudet. Detta harsom
fått stöd i utvärderingen meddelade för överträdelsedomar nä-av av
ringsförbud, i vilka bulvanförhållanden i tredjedelarförelåg två av
fallen se avsnitt 4.11.2.

Utvärderingen omfattar efter den juliöverträdelsedomar 1som-
1980 visar också drygt hälften bulvaner varitengagerade när-att av-
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förbjudna kretsendenstående till huvudmannen. utvidgningDen av
omfattatilloch tillkomstskedde i med näringsförbudslagens attsom

sig fog förvisat haanställning hos har såledesockså närstående gott
kring-ha försvåratsig. Utvidgningen kan i betydande mån ettantas

gående meddelade förbud.av
anställning ellerkunde förbudetDet övervägas emottaatt taom

bedrivnaden tidigarenärstående eller iåterkommande uppdrag hos
finnahar dock inte kunna någonverksamheten kunde utvidgas. Vi

risk för kringgåendeinnefattarytterligare situation typiskt sett ensom
och låter sig formuleras i allmänna termer.som

bulvan detförbud anlitandeOckså vid kringgående äravgenomav
delbetänkandebevisningen.centrala problemet hänföra till I ettatt

brottslighetekonomiskSOU 1983:46 föreslog Kommissionen mot
blandbulvanlag. Förslaget innebarinförandet generellt verkandeav en

föreligga det fannsbulvanskap skullestraffbartannat att anses om
företagits och denanledning bulvanhandlinggrundad anta att somen

näringsförbud.hade kringgått meddelatframstod huvudman ettsom
visadesdetangivna presumtionen skulle kunna brytasDen attgenom

självständigt i förhållande till huvudmannen.den handlande uppträttatt
till böter eller fäng-bulvanbrott huvudmannen kunna dömasFör skulle

utvidgat medver-i bulvanen föreslogs slagselse högst två år. För ett
omfattabulvanbrottbrottslig gärningkansansvar för attgenom som

intefrämjande Förslaget blev i angivna delarockså oaktsamt brott.av
föremål för lagstiftning.

lagstiftningen inte förenliga medövergripande kraven påDe är reg-
bevislättnad. kan där-bevisbörda eller regler Detler omkastad omom

föreslå förändringar.för inte komma i fråga sådana Detatt ovansom
således ibevisproblem vid meddelande förbud gälleranförts avom

avsnitt 4.ll.2 underbeträffande överträdelse förbud. Ilika mån av
bevis-rubriken iakttagelser har vi lämnat synpunkter påVåra några

näringsförbud.kraven i mål överträdelseom av
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6.4 Förbudstiden

6.4.1 Förbudstiden skall normalt fem årvara

Sammanfattning: förutsättningarnaDå för förbud uppfyllda börär
den normala förbudstiden fem år. En sådan huvudregel bör förvara

främja enhetlig tillämpning lämpligen in iatt lagen.tas

Skäl: Under avsnitt 4.6 har vi funnit beslutade förbudstider i alltatt
väsentligt förefallit istå proportion till allvaret i den brottslighet som
bildat underlag för förbudet. Domstolarnas förbudstidsbestämning har
präglats påfallande enhetlighet. Dock i domarna sällanav en anges
vilka skäl varit styrande för den valda tiden.som

Den kvalificerat sig ñr näringsförbud har bedömts inte kunnasom
anförtros det följer med utövning näringsverksamhet.ansvar som av
Lagen ställer hårda krav för kvalifikation.sådan Den utestängning som
skall följa därav måste tillräckligt lång för individualpreventivtattvara
inskärpa nödvändigheten förändrat förhållningssätt till de grund-ettav
läggande reglerna för utövande näring och allmänpreventivt framståav

ingripande.avsevärt Samtidigt förbudstidenfår inte långsåsom vara
i praktiken omöjliggör för vederbörandeatt efter tidens utgångman att

återuppta näringsverksamhet. Vid den avvägning måste görassom
mellan dessa intressen framstår fem år lämplig förbudstid försom en
normala fall.

Det är främja enhetligägnat rättstillämpningatt atten man anger
viss tid huvudregel vid förbudstidsbestämningen. Som kommersom

framgå nästa avsnitt bör tillatt möjlighet avvikelser från hu-av ges
vudregeln. Det kunde tänkas endast förbudstidsskala,att utanange en

fastställa viss tid denatt normala. Med huvudregel tvingassom en
dock domstolarna vilka skäl frånmotiverat regeln,ett avstegange som
vilket redan i sig befordrar enhetlig tillämpning.en

Det kan i vissa fall motiverat relativt kort för-bestämmaattvara en
budstid. Som vi skall utveckla i avsnitt måste lagennästa utrymmege
för det. Det finns dock risk finnerdomstolarna det lättareatt atten
meddela förbud tvekan därom just det finnstrots att ettgenom- -

meddela kort förbudstid.utrymme En sådan återverkande effektatt en
inte lämplig.är Om viss tid huvudregel minskar riskenman anger som

för sådana överväganden.
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tid lägstförmeddelaskunna6.4.2 Förbud skall treaven
sju åroch högst

i särskilda. föreligger iförbudstidenskäl skallVårt förslag: .om
sjuoch högstbestämämastill lägst tretid fem år,annan änkunna

angelägetdetfall framstårallvarligasärskiltSammanfattning: I som
tid vadlängre ärtill änkan bestämmasförbudstiden som nuatt en

medförbrottslighetenförbudsgrundandedenmöjligt. fall därFör
inte fram-förbudetviktigtfängelsestraff detlångvariga ärmycket att

tilltiden kunnafall bör sättasluften. lindrigaslag i I trestår ettsom
år.

förbudetfall därsamtliga genomgångnahälftenSkäl: l något över av
brottslighet har för-ådagalagdgrundatshuvudsakligen påellerhelt

förhållandeRedan dettafemtill maximala år.budstiden bestämts
förbudstid.tillräckligt långlagen medgerväcker frågan om

i hän-otillräcklig dettalagenåklagarhåll anförts ärfrånharDet att
straff. I så-långvarigamycketföranlederbrottslighetseende vid som

vid tid-förbudstiden återstårliten delendastfall kanskedana aven
straffet så långtdärför ärvillkorlig frigivning, antingenförpunkten att

avtjänapåbörjatvederbörandetid innandärför viss gåtteller attatt
straff.utmätt

därförförutsättningarnafastänförbudstalaninte föraSom skäl för att
rabatterardomstolarnaanförtblandhar åklagarnaföreligger attannat

särskilt då brotts-hävdasskälalltför mycket. Dettastraffetdet utmätta
förbud skullestrafftider ochanledning till långa antasligheten ettger

anstaltstid.underhuvudsak gällai
förbudstiden lämp-föreslagitsfrån skilda hållhar ocksåDet attoss

i fängelse.vederbörande sitterunder tid dåinte borde löpaligen
förbudstidenfårnäringsförbudslagentilli förarbetenaSom framhölls

luften.slag iframstårförbudetkortbestämmas såinte ettatt som
tillräckligaförbudstidsregler intenuvarandeförmenandeEnligt vårt är

ellerdå ingenhandgäller i förstaundvika detta. Dettaför heltatt
fri-villkorligvidnäringsförbudetkort tid återstårendast mycket aven

brottslig-förbudsgrundandeförstraff denefter avtjänandegivning av
berövadesig intei och för ärintagnahänvisning tillUnderheten. att

vis-kanfrån fängelset,näringsverksamhetdrivamöjligheten att man
imåsådana fall. Dettaihaft verkanförbudet ävenserligen hävda att
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och för sig riktigt kan förhållandetändå inte ändra nä-attvara men
ringsförbudet, vid sidan straffet, fått begränsad betydelse.mycketav

Enligt uppfattningvår bör forbudstidsreglerna såändras att man
kommer till med denna situation.rätta vi det tvåDet finns sersom
framkomliga Den förbudstidsskalan,vägar. förlänga denär attena
andra den dömde inte får tillgodoräknaär förbudstid i anstalt.sigatt

båda fallenI innebär ändringen tillsdet dröjer den dömdelängreatt
får på driva näring.rätt Med hänsyn till mycket kvalifice-deatt nytt
rade fall brottslighet det här fråga vifinner sådanär attav som enom,
utsträckning kan försvaras.

Vi har föreslåövervägt anstaltstiden inte skulle räknasatt att som
förbudstid funnit det mindre bra alternativ. i dagDet ärettmen vara
den intagne obetaget driva näringsverksamhet under anstaltstidenatt

förbud inte meddelas honom. inte helt ovanligt intagnaDet är attom
utnyttjar den möjligheten. Det naturligtvis stötande detta blevvore om
lagenligt fastän näringsförbud meddelats den intagne. En regel dettaav
slag innehålletmåste förbudet gäller under anstaltstidävenattges men

förbudstiden då inte löper. ordningEtt sådan skulle i vissa fallatt
innebära näringsverksamhet förbjuden förblev mycket lång tid.att

Det vidare inte helt enkelt skapa klara reglerär med sådantatt ett
I Norge, tillämpar den ordningen, råder således osäkerhetsystem. som

hur regeln skall tillämpas vid förverkande villkorligt medgivenom av
frihet. törverkandeDet gäller i första hand vid grund återfall iav
brott. Vi konstaterar uppkommaockså det kan problem vidatt sam-
tidig straffbestämning för brott i och brott näringsverksamhet;utom
endast straffet för börde förbudsgrundande brotten rimligen beaktas
i detta ocksåhänseende. skulle krävaEtt sådant omfattandesystem

näringsförbudsregistret.underrättelser från kriminalvården till kanDet
i näringsförbud rettighetstapsammanhanget anmärkas norska inteatt

föremål för särskild registrering.är någon
övervägande skäl talar således bibehållaenligt förvår mening att

nuvarande ordning förbudstidsskalan förlängs.attmen
Hur lång bör då den maximala förbudstiden Till utgångspunktvara

har vi tagit straffskaloma för ekonomiskade allvarligaste brotten
såsom oredlighet borgenärer skattebedrägeri.ochmotgrov grovt
Maximistraffet för dessa brott Med beaktandeär års fängelse.sex av
regeln i 26 kap. 2 § brottsbalken för flerastraff brottgemensamtom
kan utgå från straff fängelse.inte årsutmätta överstiger åttaattman

fallI sådant sker Villkorlig frigivning efter detintenormalt änsenare
drygt fem har avtjänats.år vi funnitMed dessa utgångspunkter haratt
det inte behövligtär förbudstider sjuför längre änatt att utrymmege
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efter straffavtjä-förbudstid skall återståbeaktansvärdförår att en
nandet.

förbudsgrundandeför ickestraffbestänming ocksåVid samtidigt
straffavtjänandelöpa under ävenförbudstiden kommabrott kan utatt

kanskemeddelats ñrbudföreslagna regeln.med den Den somossav
därför do-fängelsestrafftioårigtdom döms till attettsammagenom

mening kan detEnligtnarkotikabrott. våromfattarockså grovamen
förbudstider förmedge längreinte lämpligtdock ärmu attattvara

endastbörvanlig situation. Detsarmolikt mindretäcka sådan varaen
skall motiverabrottslighetenförbudsgrundandestraffet för den ensom

tid.förlängd
för utsträckaskälenanförtshänsyn till vadMed attomsom ovan

fem årlängreförbudstid änförbudstidsskalan vi äratt somanser en
förbudsgrundande brotts-denför fall däri första hand skall reserveras

fängelse-mycket långvarigtföranlettföranleder eller harligheten ett
omständig-ifrågakomma dåförbudstid bör kunnastraff. kortareEn

redanvederbörandeanledningenskilda falletheterna i det attantager
driva näring.efter tid kan betros medkortare rätten att

förbudstidsfrâgorNågra6.4.3 andra

förbudstidsangivelserdomstolarnasvi funnitVid utvärderingen har att
både förmedföra svårigheterriskerari utsträckning oklara ochärstor
rubriken4.6.2 underavsnittförbudsålagde för det allmännaden som

dekunnat konstateraförbudstid. Vi har vidareFormulering attav
hänför sigmeddelade förbudproblemen vid registreringenstörsta av

förbudstidsformuleringar.tolka domstolarnasjust till svårigheterna att
behovföreligger när-Anförda förhållanden visar det attettatt av ge

förefallerhänseende. Detanvisningar till domstolarna i detta ossmare
beträffandeskrivanvisningarlämnarlämpligt Domstolsverketatt som-

anvisningardistribuerardomsblanketter verket närmarede omger-
näringsförbudsbeslut.beträffandedomsformuleringar även

domstolarna lämnarvisat det angelägetUtvärderingen har också att
för-fullföljdregistermyndighetenunderrättelser tillkorrekta motom

Domstolsverket domsto-förefaller lämpligt görbudsdom. Det attoss
larna uppmärksamma på detta.
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6.5 Verkan förbudav

6.5.1 Innehav generalfullmakt skall omfattasav

Vårt förslag: förbjudenDen meddelats förbud skallsom attvara
ha generell fullmakt företräda juridisk Av lagenatt skallperson.
framgå det förbjudetär firmatecknare för juridiskatt att vara
person.

Sammanfattning: Innehav generalfullmakt innebär sådan omfat-av en
tande behörighet för fullmaktsgivarens räkning detatt äragera att
motiverat jämställa sådant innehav med andra förbjudnaatt befatt-
ningar för den har näringsförbud. Om sådan fullmaktshavare intesom
ingår i den förbjudna kretsen skapas möjlighet kringgå förbudet.atten
För tydlighets skull bör lagen klart uttrycka det inte tillåtetäratt att

firmatecknare för juridiskvara en person.

Skäl: Under rubriken Generalfullmakter i avsnitt 4.7.2 har vi under-
sökt innehav generalfullmakt förbjudet förär den medde-om av som
lats näringsförbud. Vi har där funnit det oklart blotta inne-vara om
havet generell fullmakt innebär förbudet ochöverträttsav atten att
denna oklarhet måste tolkas till den berördes förmån i mål överträ-om
delse förbudet.av

En generalfullmakt innebär i sin typiska utformning innehavarenatt
får företarätt alla åtgärder huvudatt över kan tänkastagetsom upp-
komma för huvudmannens räkning. Behov fullmaktsådan kanav en

föreligga under tid företagaren skall vistas utomlands elleranses som
eljest inte kan ledningenutöva företaget. Det har kunnat iakttasav att
generell fullmakt utställs köparen i samband med överlåtelse av
företag för denne möjlighet verka intillatt dess hans förvärvattge en
har registrerats.

Användande generalfullmakter har kommit i särskilt flitigt brukav
i samband med ekonomisk brottslighet och i andra missbrukssitua-
tioner. Bakgrunden självfalletär den omfattande behörighet följersom
med fullmakten och denna behörighet kan utnyttjas i det fördolda.att
Om någon riktar krav fullmäktigen kan han hävda fullmaktenmot att
återkallats eller skäl inte längre gäller.annatav

Enligt förarbetena till lagen näringsförbud innefattas firmateck-om
i den förbjudna kretsen. Skälen härtill den rättennare attvar ger en

omfattande behörighet, många gånger torde kunna teckentassom som
på den det berör också har väsentligt inflytandeatt företagetspåett
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möjligheterförvidare undvikaville öppna attverksamhet. Man att
förbudet.kringgå

firmateckningsrättför låtaanfördes till stödsålundaskälDe attsom
minstmening medenligtförbud talar vårverkanomfattas sam-avav

sådanEngeneralfullmakten sätt.för behandlastyrka att sammama
bakgrundangelägenregeltörändring framstår än mot avmersom

ekonomisksamband medanvändning ifrekventageneralfullmakternas
brottslighet.

svårigheter. Detlagtekniskadock vissautvidgning innebärsådanEn
omfattas.skallfullmakterslagsavsikten allaintesjälvfalletär att

EttbehörighetoinskränktsådanaEndast närmast avses.som ger en
han-prokuraförklaratsfullmaktsådanexempel på är varasomenen

iförbehållintaget1974:158. Ettprokuralagen§delsfullmakt, lse
självstyrelsen ägtsådantden endastfullmakt att somavseromen

karaktärdessfullmaktendock intefråntar attbesluta varaavom,
begränsning intesådani frågaför övrigtgenerell; det kan sättas enom

Även behö-fullmäktigenfullmaktintolkas.alltid skall ensom geren
aktie-12 §8 kap.severkställande direktörsmotsvaranderighet en

fullmaktsgivarenharsällanomfattas. Intenormaltbolagslagen bör
tolkningsdatumgivitgenerellfullmaktenbeteckna ettatt somgenom

Även fullmakthuruvidafår frågani övrigthänseende.i detta enom
fullmaktsrättsligaenligt allmännagenerell avgörasbetraktaär att som

principer.
delari allafullmakt inte hargenerell någonbegreppet enty-Trots att

för kunnatillräckligt klartändafår det tasdig betydelse attanses vara
omfatt-förbjudna kretsensbestämmande denvidanvändningtill av

Är fullmaktöverträdelse oklartföri målning. det om enansvarom
tilltolkasoklarhetengenerell, måsteförkriteriernauppfyller att anses

tilltalades förmån.den
denförbudet gällerformulera lagtexten såvalt inteVi har att somatt

tillföra tankenkaninnehavgenerell fullmakt. krav ettinnehar Ett
Detvilket intefullmaktshandling, ärbesittningkrav avsett.på av en

givits;fullmaktenvilketbetydelselöst sättsammanhangi dettaär
Oberoende någonskriftlig.exempelvis inteden behöver av omvara

detsåförbudet överträttfullmaktshandling anträffats skall snartanses
förbudsålagdeför dengivits till förmångenerell fullmaktkan visas att

införstådd därmed.varitoch denneatt
generalfullmaktensskäli sammanhanget nämnafinnsDet attatt

såledeskangiven. Manalldelesbehörighetsgivande verkan inte är
firmateck-ochföreträdarskapregleraktiebolagslagenshävda att om

blandtalartolkningexklusiva. sådanFör attningsrätt annatär ge-en
inte kanaktiebolagpubliceras ochneralfullmäktiges inte utserätt att

prejudicerande domvälkomnaprokurist. Det att man genomomvore
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eller lagändring fastställde generalfullmaktens behörighetsvärde, allra-
helst med hänsyn till sådana fullmakter kommitatt nämnts i flitigtsom
bruk i samband med ekonomisk brottslighet. Oberoende härav förelig-

dock enligt vår mening i dag behov föra in den harger ett attav som
generalfullmakt i näringsförbudslagens förbjudna krets.

Enligt 6 § sjätte punkten det förbjudetär på tidigaresätt änatt annat
i paragrafen ställföreträdare för juridisksagts Som redanvara person.
nämnts därmed enligt förarbetena i första hand firmatecknare.avses
Med hänsyn till överträdelse näringsförbudatt straffbart finnsärav
det skäl paragrafengöra så tydlig möjligt.att Vi förslår därförsom att
det redan lagtexten skall framgå det inte tillåtetär den förbuds-av att
ålagde firmatecknare.att vara

6.5.2 denBör förbjudna kretsen i övrigt vidgas

Den förbjuda kretsen enligtär uppfattningvår mycket vid. För att
ytterligare utsträcka vad förbjudet förär den meddelats för-som som
bud måste vägande skäl föreligga.tungt I sådant sammanhang får man
inte bortse från den det berör måste ha rimligaatt möjligheter för-att
sörja sig. Utöver vad anförts beträffande innehavsom ovan av gene-
ralfullmakt har vi inte funnit skäl föreslå någon förändringatt ut-av
formningen den förbjudna kretsen.av

Vi har i avsnitt 6.3.2 övervägt problem med bulvanförhållandenom
motiverar förändrade bevisregler eller utvidgning den förbjudnaen av
kretsen inte funnit skäl till sådana åtgärder.men

6.5.3 Awecklingstid lämplighetsprövning m.m.-

Sammanfattning: Lagtexten bättre den prövning ärmotsvarar som
avsedd den får fakultativ utformning. fallI där föreskrifterom en
bedöms nödvändiga skall tid för avveckling inte medges.

Skäl: Möjligheten medge tid för avveckling haratt utnyttjats endast
i begränsad mån. När sådan tid har medgetts förefaller frågan ofta ha
behandlats relativt lättvindigt. Vi har funnit anledning peka detpåatt
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seriöst sätt,behandlas påavvecklingfrågani ettangelägna seatt om
Slutsatser.rubriken4.7.3 underavsnitt

avvecklingförfristlagstiftning skall behovetnuvarandeEnligt av en
enligtprövning börVidfall. dennaenskiltvarjeiprövas noggrant

avlägsnasvederbörandeintressetbeaktas genastmotiven även attatt av
Viavveckling.tid förfårhankan ännäringslivet större att envaraur

medgettsavvecklingstidfall därtillbidragande orsak atttror att en
för intressetvikafåttåtgärd harsådan attjustfåtaligavarit är avatt

näring.drivavederbörande rättenfråntaomedelbart att
be-tidenmedgesavvecklingstidskallnuvarande lagtextEnligt om

innebär lagtextenuppfattningEnligtavvecklingsåtgärder. vårhövs för
sådant behovvarje fall däriskall medgestid settsådani sig uratt en

dockframgårförarbetenAv lagensföreligger.synvinkelenskildesden
varvidrestriktiv,skallföreliggerbehovprövningen varaatt omav

intressen.olikamellanskall skeavvägningnämnts ensom
medöverensstämmelseskall i bättremotiv ståochsyfte lagtextI att

utformning.fakultativfår18 §därförviföreslårvarandra att en
avvecklingstidÄndringen behovenskildesdenendastinnebär att av

förtroendeuppdragförsäljnäringsverksamhet måstepågående as,som-
avvecklings-förutreds inomfrånträdasmåste omramenm.m.som -

intresseavvägningenochprövningenrestriktivamedan denbehövs,tid
detför utrönafakultativaför det attsker inom momentet omramen

medges.avvecklingstidlämpligtockså är att
tillåtnainskränka demöjlighetenfall därfunnitinte någotVi har att

föreskrifterandralämnaelleravvecklingstidenunderåtgärderna att
avsiktenlydakomslutligenförarbetenautnyttjats. Såsom atthar var

därsådanaallrahelstmeddelas,skullenormaltföreskriftersådanaatt
sinunderrättadtillsynsmyndighetenhållaåladesberördeden omatt

avvecklingstiden.underverksamhet
förslag,lagstiftarenförkastadetillkomstnäringsförbudslagens ettVid

underavvecklingsåtgärdermedgeskulleendastenligt vilket av-man
förutsesvårigheterdömdestill denhänvisning attmedvecklingstiden,
förme-Enligt vårttillämpas.skulle kommabegränsningdennahur att

föreskrifter.domstolsmedsig på sättförhåller detnande samma
iuppenbarligenföreskrifter bottnarmeddelaOrdningen prognos-att

sinavveckla nä-lojalt kommerintedömdedenbedömningen attatt
Enligt våråsidosättanden.ytterligareringsverksamhet upp-utanm.m.
avvecklingstid;medgeshuvud intefalli sådana överbör hanfattning

fråntas rättenomedelbarthan attintressetfall framståri sådana attav
vägande.detdriva näring tyngstsom

tillsynsmyndighetenhållaföreskrifterMöjligheten attatt omge
frågeställningar. Dendelverksamhetenunderrättad somreser enom

överträdelsestraffbarföretagitföreskrift harsådanbryter mot enen
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näringsförbudet, föreligger då överträdelse dennär Närav men en
berörde inte berättar alls, eller han vissnågot undanhåller delnär
Sker underrättelse till myndigheten under sanningsplikt Vad gäller om
domstolen både föreskrivithar han inte får lagretöverlåta till kon-att

och han skall hålla tillsynsmyndigheten underrättad Sägsumenter att
han i sådant fall ändock haft lagerutförsäljning till konsumenter.att

Fråga i sådant fall rimligenär kan kräva han underrättarattom man
myndigheten åtgärden. Som vi iskall utveckla kommandeettom av-
snitt beträffande tillsynen avsnitt 6.7.3 det inte rimligt åläggaär att
sanningsplikt sådant innebär straffbar överträdelse.om som

Genom överträdelse föreskrift straffbart innebär detäratt attav
näringsförbudet gäller den det berör under avvecklingstiden.ävenmot
Förbudstiden börjar dock löpa först i och med aweck-utgången av
lingstiden. Genom dessa förhållanden kan den dömde bli underkastad

till följdtvång förbudsbeslutet tidunder längre den i dag maxi-änav
mala femårstiden.

övervägande skäl talar således meningenligt för möjlighetenvår att
föreskrift i samband med beslut avvecklingstid bort.att tasge om

6.5.4 Möjligheterna upphäva förbud begränsasatt

1Möjlighetenjatt,iutanförslag: aiiiijtánqeifatt extraordinära
-rättsmedel-, ansökan Aupphäva--lagakraftvunnet,på beslut om

ringsförbudtasi bort. Vissaaföljdändringarföreslåsockså i

Sammanfattning: Nuvarande regel oinskränkt få rättskraf-rätt attom
tigt avgjorda förbudsfrågor systematisktprövade och processekono-är
miskt svår försvara. motiveradesRegeln främst förbud kanatt attav
grundas betalningsunderlåtelsepå skattebeslut förbudetoch detatt som
vilar på kan ändras eller upphävas högre Enligt förslagvårträtt. ärav
brott nödvändig förutsättning för förbud. Behovet upphävande-en av
regeln minskar därmed skäl bortfaller behovetAvavsevärt. samma av
upphävanderegeln för fall då det förbudsgrundande konkursbeslutet
upphävts. Vi föreslår vidare möjligheten tillfälligtmeddela nä-att att
ringsförbud bort. Det föreligger inget behov särskildadå reglertas av

upphävande sådant beslut.om av

Skäl: Vi har i avsnitt konstaterat näringsförbudslagen4.7 att ger
möjlighetermånga upphäva gällande näringsförbud. iInte någotatt ett

fall har förbud upphävts på den grunden konkursbeslut upphävtsatt ett
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hellereller upphävts. Inteskattebeslut ändratshögre ellerrätt att ettav
Vi saknarvunnit bifall.upphävandei övrigt har särskild ansökan om

förekommit.harutsträckning särskild ansökankännedom i vilkenom
avseende dendomenkan meddelas hinderNäringsförbud attutan av

kraft. dettabrottsligheten inte vunnit laga Detförbudsgrundande är
förbud kanmedger och avgörasförhållande att genomansvarsom

sig åsidosättandenförhåller det medmotsvarandedom. På sättsamma
betalamed underlåtelseri konkurs ochi verksamhet försatts attsom

inte konkursbe-förutsätterbeslut näringsförbudskatter attm.m.; om
kraft. bakgrund däravvunnit Motrespektive skattebeslutet lagaslutet

för det fallför upphävandenödvändigt lämnabefanns det utrymmeatt
efterinte stod kvar ompröv-grundförutsättningar för förbuddessa en

ning.
förutsättning förnödvändigförslag skall brottEnligt vårt envara

meddelasförbud kunnatidigare skall ävenförbud. På sätt somsamma
för övrigtkraft; tordevunnit detta ävenbrottmålsdomen inte lagaom

förövervägande skäl talafunnitbli det normala. Vi harframdeles att
Omfall bibehålls.upphävande i dessaordningen förden nuvarande

överklagasnäringsförbud meddelasvarigenomsåledes brottmålsdom
upphävaförbud, skallbeträffande andra frågor överrättenendast än

fri-vederbörandeförbudsfrågan därestrespektiveförbudet ompröva
brottsligheten.förbudsgrundandekänns från hela eller delar denav

tillgång tillhaförts dit tordeförbudsfrågan inte överrättenFastän
prövning.utredning för företa sådanerforderlig att en

bort,enligt förslagkonkursfallet vårtSom konsekvens tasattaven
upphävanderegel för detsärskildförsvinner självfallet behovet av en

åsidosättandenkonkursbeslutet högre Defall upphävs rätt. somav
tillräck-kanske bidragit tillförekommit inför konkursen, och attsom

konkursbeslutetförelegat, kan beaktasliga skäl för förbud har atttrots
hävs.

betalaunderlåtelsedåhuvudsak ställer sig saken påI sätt attsamma
Medåsidosättande.konstituerabidragit tillskatter grovtatt ettm.m.

ligga tillinteunderlåtelseförslag kan sådan avsevärdvåra ensam
tunganåsidosättande kan docknäringsförbud. Sådantgrund för vara

sammanhang värtförbudsprövning. i dettavågen vid Detpå är atten
hanskattskyldigebetalningsförpliktelsen åvilar den ävennotera att om

beslutetavgift eller tull;beträffande skatt, ävenöverklagar beslutet om
förpliktelser.sinaändå åsidosattändras har vederbörandesedermera

framstårfall normalt intei sådanadock givet underlátelsenDet är att
lika allvarlig.som

§ blandupphävande i 17regelnEnligt förarbetena är annat av-om
betalningsunderlå-ochåsidosättanden brottsedd för fall där andra än
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telse varit avgörande för utgången i förbudsfrågan, och där det efter
laga kraft visar sig den dömde inte kan lastas för dessa.att

Även risken måste bedömas liten kan de i de tvåom senastesom
styckena anförda situationerna uppkomma och då böra till.rättas En
möjlighet anlitande extraordinära rättsmedel angripa laga-att utan av
kraftvunna förbudsfrågor strider dock principen domens rätts-mot om
kraft; det måste därför enligt meningvår föreligga starka skäl för en
sådan regel. Med hänsyn till brott enligt förslagvårt skallatt vara en
nödvändig förutsättning för förbud, vi det inte före-attanser numera
ligger sådana starka skäl. Vad gäller det sistnämnda fallet bör också
poängteras, andra åsidosättandenäven brottän skallatt m.m. vara
styrkta för kunna läggas till grund för näringsförbud.att ett

Näringsförbudslagens 17 § inte bara tillämpligär i fall där skatte-
beslutet upphävts eller ändrats. Som regeln formulerats det alltidär
möjligt för den förbudsålagde påkalla förnyad prövning för-att en av
budet. Domstolen saknar möjlighet avvisa sådan talan, exempel-att en
vis därför några omständigheter inte anförts eller därföratt attnya en
likadan talan nyligen lämnats bifall; vid varje tillfälle måste såle-utan
des den framställda begäran materiellt.prövas Det uppenbartär att
regeln i sin nuvarande utformning inte processekonomisk.är

övervägande skäl talar således enligt meningvår för möjlighe-att
till upphävande enligt 17 § ochterna enligt 16 § andra stycket utmön-

lagen.stras ur
Som framgår avsnitt 6.6.1 nedan föreslår vi nuvarande möjlig-attav

het meddela tillfälligt näringsförbud bort. Somatt konsekvenstas en
därav föreslår vi reglerna i §15 upphävande beslut till-att om av om
fälligt näringsförbud likaledes utmönstras.
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Förfarandet6.6

näringsförbud borttillfälligttillMöjligheten6.6.1 tas

näringsförbudtillfälligtregeln iDenVårt nuvarandeförslag: om
näringsförbudupphävs. meddelatMöjligheten förordna att ettatt

kraft böratt vunnit lagaintebeslutethinder avskall gälla utan
dock kvarstå.- iVj

möjlig-näringsförbudtillfälligtSyftena medSammanfattning: att-
verksam-skadebringandeavbrytandereaktion ochsnabbgöra ett aven
ställas påmåsterättssäkerhetskravmed deförenligaintehet är som-
förbud.tillfälligtåtgärdsvårrepareradochingripande ettså somen

fårföreligger,näringsförbudgrund föruppenbartOm detSkäl: är att
tillför tidenförbudmeddelastycket i lagen§ förstaenligt 10rätten

stycketsistaEnligtavgjorts.slutligt harnäringsfcârbudfrågandess om
förbudtillfälligtförordnasjälvmantdomstolenparagraf kan omsamma

bifalls.näringsförbudtalanmedi samband att omen
möjliggöranäringsförbud ärtillfälligtreglernaSyftena bakom attom

ochförfarandenkriminellauppenbartblandsnabb reaktion på annaten
ska-orsakarverksamhetavbrytandemöjliggöra storaettatt somav en
denstötandeframståibland kandetkommer attdor. Till detta att som

framtidunder långändåoegentligheteromfattandesigägnatsom
verksam-sinmedfortsättanäringsförbudsprövning kanslutligtill en

het.
detdååtgärdingripande ävenmycketNäringsförbud dockär en

tvingasbeslutsådantföljdtillinterimistiskt. Denmeddelas ettavsom
näringsförbuddenintekanske återupptaverksamhet kanavveckla om

tillfälligtförFörutsättningarnameddelas.slutligenintesedermera
pårestriktivt. Kravetmycketformuleratsdärförnäringsförbud har

ochklartheltbevisläget måste attuppenbarhet innebär om-att vara
inte råder någondetgraverandeså tve-ständigheterna måste attvara

försiktighetStoruppfyllda.för förbudförutsättningarna ärkan attom
näringsförbudtillfälligtmeddelagälleriakttas detskall när ett somatt

harinte prövatsansvarsfrågan ännubrottslighetgrund i närhar sin av
domstol.

lagstiftaren frånavstodrådgivningslagenutformningenVid enav
Rådgivnings-rådgivningsförbud.tillfälligttillmöjlighetmotsvarande

Också härskyldig till brott.siggjortrådgivarenförbud förutsätter att
där-Med hänsynförbud.verkningarnaingripandebetonades de ettav
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rättsverkantill och till rådgivningsförbudet särskildslagsatt utgör ett
brott, detansågs alltför drastiskt medge möjlighet till interi-av att en

mistiskt ñrbud innan ansvarsfrågan första instans.prövats av
Möjligheten meddela särskilt beslut tillfälligt näringsförbudatt om

har utnyttjats i tämligen liten utsträckning. uppgifterInhämtade visar
domstolarna ställer mycket högaatt krav ñrutredningen att uppen-

barhetsrekvisitet skall uppfyllt. Av framgårvad refereratsanses som
de haft lagstöd härför. En konsekvensatt de höga kravengott harav

blivit utredningen de omständigheter främstatt misstänkt brotts-av -
lighet- skall grunda tillfälligt förbud föras mycketmåst långtsom
innan förutsättningarna för sådant beslut kan visas. rättspolitiskaDest
syftet tillfälliga förbud åstadkommaatt snabb reaktion pågenom en
kriminalitet och skadevållande verksamhet har då regelmässigtannan

förlorat.gått hellerInte syftet tillfälligt förbud kunna avbry-att genom
skadevållande verksamhetta eftersomuppnås, åtgärdenen av samma

skäl kommer inträda föratt sent.
Om reglerna tillfälligt förbud skall komma till flittigare använd-om

ning och reell möjlighet uppfylla angivna syften, lägremåsteattge en
krav ställas förutsättningarnapå för sådant beslut. Med hänsyn till de
ingripande verkningarna förbud kan sådan sänkning kra-ettav en av

inte särskilt ådagalagd brottslighet enligt för-accepteras, vårtven som
slag skall nödvändig förutsättning för näringsförbud.vara en

Även bibehållande nuvarande regel betänkligheter. Insti-ett av reser
näringsförbud syftar till undanröja skadehärdl,tutet det villatt sägaen

frånta driva näring sedan det lclarlagtsrättenatt deattpersoner att
missbrukat denna näringsförbudMedanrätt. såledesgrovt har del-ett

vis syfte påföljd för brott, regeln tillfäl-motsvararsamma som en om
ligt förbud straffprocessuellt frihetsberövandenärmast syftarett som
till bryta pågående brottslig verksamhet. Sådantatt tvångsmedelen
ställer inte fullt tillfälligthöga krav bevisningenså närings-ettsom
förbud gör.

Trots den låga frekvensen särskilda tilllfälligt förbudbeslutav om
och lagens höga krav har funnittrots interimistiska beslutdessaatt
i alltför utsträckning kommitstor mycket långupphävas, ofta sedamatt
tid förflutit. Vi har framfört tillfälligttvekan förtillräckliga skällom
förbud förelegat i vissaäven fall där slutligt medde-förbud sedermera
lats.

Vi har vid utvärderingen antagit höganuvarande krav förmycketatt
tillfälligt förbud skall kunnaatt meddelas förhindrar domareatt samma

meddelar tillfälligt förbud och därefter i näringstörbuds-sak prövar
talan. Man kan inte bortse från detta förhållande vållalkam åtmin-att

mindre domstol vissastone praktiska problem.en



1995:1överväganden SOU168

främjai frågakommabörmedför det inteanförda attDet att en
mildranäringsförbudettillfälligadettillämpning attökad genomav

rättspolitiska syftenadefunnitvidareVi harförutsättningarna. att
nuvarande förutsätt-bibehållandemedinteregeln uppnåsbakom ett av

praktiskaochinvändningarnaprincipiellaframfördaningar. De ovan
liggerochutformningnuvaranderegeln i desstalarsvårigheterna mot

lagen.börden utmönstrasför förslagettill grund att ur
inte till-docknäringsförbudtillfälligt ägerVad sagts omsom ovan

samtidigt. Rätts-förbudoch prövasfrågornalämpning när ansvarom
Vi har i dennagällande.lika starktsig då intesäkerhetsaspekterna gör

beslutsådanaochtillämpavarit relativt lättregelnfunnit attdel attatt
meningEnligt våriändring överrätt.grad lämnatstillräckligi utan

skallförbudetförordnakvar sinsåledes ha rättdomstolenbör attatt
kraft.vunnit lagaharintedomenhindergälla attutan av

tillmöjlighetenbibehållaocksåmöjligtkunde vidareDet attvara
näringsförbudsgrundandeför denansvarsfråganförbudtillfälliga när

förbud där-och talaninstansi förstaredanbrottsligheten prövats om
finnsprincipiella skäl häremotNågrasärskild rättegång.väcks iefter

regelmässigt tordefalli sådanautredningentillinte. Med hänsyn att
prak-bör detavgörande,slutligtförfullständig krävsså ettsomvara

förordnandeinterimistiskttillmöjlighetsådantiska behovet varaav en
vifinnerrådgivningslagenenligtgäller attmed vadlikhetliten. I som

möjligheten kanden avvaras.
upphävande§i 15reglerna6.5.4 funniti avsnittredanVi har att om

föreslagitvad viföljdavskaffas tillnäringsförbud börtillfälligt avav
i deföreskrivsvadvidareinnebärFörslagetavsnitt.i detta att som nu

Förslagetupphävs.11-13 §§och§ bortstyckena i 10första atttastre
§§.23-25ochi 18-21ändringarocksåföranleder smärre

bifogasskallinnebördförbudetsUnderrättelse6.6.2 om
domen

blankettsärskildframställtDomstolsverket harSammanfattning: en
vinnalättarebeskrivs. Det ärnäringsförbud attinnebördendär av
bifo-dennablankettendelfåttdömdehuruvida denklarhet omavom

minst haintekanklarhetSådanmeddelas.förbudetdom därdengas
förbud.överträdelsebetydelse i mål avom
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Skäl: Enligt 14 § lagen näringsförbud skall till denrättenom som
meddelas näringsförbud eller tillfälligt förbud överlämna särskilden
underrättelse, där innebörden förbudet beskrivs. Domstolsverketav
har för ändamålet framställt blankett med beskrivning verkanen en av

näringsförbud.av
Vi har vid utvärderingen funnit domstolarna i femtenärmareatt vart

fall fullgjort sin underrättelseskyldighet till domen ellerattgenom
beslutet foga den aktuella blanketten. deI flesta dessa fall finnsav en
hänvisning till bilagan i anslutning till beslutet förbud.om

Vi har förutsatt domstolarna i övriga fallatt överlämnat blanketten
vid förhandling eller översänt den tillsammans domenmed och att
bevis expedieringen i dessa fall tecknats domstolsaktenspå dag-om
boksblad. Så sker beträffande underrättelse innebörden med-om av en
delad Villkorlig dom i brottmål.

I avsnitt 4. l 1 under rubriken Våra iakttagelser har vi redovisat, att
den tilltalats för överträdelse i fallantal invänt han intesom ett att
närmare känt till vad blivit förbjudet för honom närings-som genom
förbudet. Trots sådant förhållande normalt inteatt ett är ansvarsbe-
friande kan det ändå återverka på gärningens straffvärde.

Enligt vår uppfattning den ordningär där blankett fogas till domen
föredra. Genomatt sådan åtgärd det lättareär leda i bevisatten att

den dömde har fått del blanketten, vilket framgått kanav som vara- -
betydelse i eventuell rättegång överträdelseav förbud. Meden om av
hänvisning till blanketten i domslutet bör också förutsättningarnaen

för den dömde verkligen delatt blanketten typiskttar settav vara
större medän förfarande.ett annat

6.6.3 Beslut näringsförbud skall inte kungörasom

vårbéa5ippnin§i skäjlifatthföreligger imiginte tillräckliga
;fbeslutomnäringsñârbüdpv ts -

Sammanfattning: Med hänsyn till näringsförbud oftast med vårtatt -förslag alltid meddelas med anledning brott, innebär kungö-ettav-
rande den dömde offentligtatt stämplas brottsling. Mycket godasom
skäl måste föreligga för integritetssynpunkt känsligatt så åtgärden ur
kan tillåtas. Vi har inte funnit sådana skäl föreligga.

Skäl: Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen föreslog i irapporten
januari 1992 angående vissa frågor ekonomisk brottslighet detattom
borde övervägas beslut näringsförbud bör påom om annonseras sam-

7 15-0137



1995:1överväganden SOU170

fanns detEnligtbeträffande konkurser.sker rapportensätt somma
detdärvidframhölllösning. Manför sådantalade attmycket ensom

näringsverk-seriösadenförförutsättningargodaviktigt skapaattvar
såmyndighetsbeslut ärrimligen ingådäri måstesamheten; att avsom

allmäntillskall kommanäringsidkareför andrabetydelseväsentlig
kännedom.

beslutgranskauppgiftenfåtttilläggsuppdragVi har att omgenom
kungöras.lämpligen börnäringsförbudom

för-mängdalltidpraktisktkonkurs berörEn taget sompersoner,en
viktigtDetsina intressen. ärsjälva bevakautsträckningvissiutsätts

Konkurs-detta.för kunnainformation göratillräckligfårde attatt
kal-kungörelser,bestämmelsermångfaldinnehåller ocksålagen omen

skalllagenenligtåtgärderochbeslutunderrättelser. Deochlelser som
bevakningsförfa-beslutkonkursbeslutet,exempelviskungöras är om

undantag,visstmedKungörelsen sker,utdelningsförslag.rande och
flerai ellerochTidningaroch Inrikesi orts-införande Post- engenom

tidningar.
vissaknutetsåledesdetmed konkurssamband ärkungörelse iTill

näringsförbudkungöraskäl förmotsvaranderättsverkningar. Något att
rättsverkningar,vissaharnäringsförbudetinte; detföreligger är som

sambandkungörelse iReglernabeslutet.offentliggörandetinte omav
kungöraocksåstöd förtillinte anföraskan såledeskonkursmed att

näringsförbud.
förhållfrån flerahar det attutredningens gång argumenteratsUnder

iavlämnatsmotionerharriksdagenInäringsförbud borde kungöras.
Riksåklagarenfrånianförtsvadsyfte. Utöver rapportensomsamma

någrainte åberopatssammanhanghar i dessaRikspolisstyrelsenoch
under-självatillhänvisadedärförViför förslaget.till stöd är attskäl

kungörande i dessaförföreliggatänkaskanvilka skälsöka ettsom
fall.

förefaller när-förbudkungöraföranförda skäletiDet attrapporten
undvika ingåkunnanäringsidkares intresse attandra attmast avavse

detmening harförbud. Enligt vårmeddelatsmed denavtal argu-som
framför allt-Näringsförbudsregistret ochbärkraft.ringamentet -

meddelatsvilkauppgiftlämnarkreditupplysningsföretagen somom
till-prövningvill företanäringsidkarenOmnäringsförbud. enaven

sedvan-innebärkreditförsäljning,exempelvis införavtalspart,tänkt en
företagareförbudet. Denkännedomhan fårkreditprövninglig att om

med för-avtalförlusterdrabbasskydda sigvill mot att genomavsom
dag.redan itill detgoda möjlighetersåledesbudsålagda har

närings-förmåskulle kunnakungörandedockDet kan sägas att ett
inteförlusterrisk föromedelbari fall dåvarsamhettillidkare även

effektenöverdrivadock intemening börEnligtföreligger. vår avman
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kungörande. Det fårett meddelat blirförbud väl käntantas att ett
inom näringslivet i förhållandevis små oberoende beslutetorter av om
offentliggörs eller ej. I större kan kungörelsen ha begrän-orter antas
sad effekt och i huvudsak endast i anslutning offentliggöran-nära till
det. Den vill kringgå meddelat beslut godahar möjlig-ocksåettsom
heter sinutöva verksamhet påatt där kungörelsen skett.änortannan

Näringsidkares intresse undvika affärer med dengöraattav som
meddelats näringsförbud tillgodoses således inte nämnvärt ettgenom
kungörande förbud.av

Som skäl för kungörande kan anföras det skulle försvåra för denatt
meddelats förbud överträda det. Delvis detta docksom att är argument

bara spegelbilden vad vi har diskuterat Enligt vivad funnitav ovan.
skulle kungörande i begränsad mån förhindraett seriösa näringsidkare

ingå avtal med den förbudsålagde.att I begränsade mån kansamma
det dennes handlingsmöjligheterantas beskärs till följdatt kungö-av
randet. Ett offentliggörande skulle därutöver kunna försvåra överträ-
delser allmänheten bidrog till övervaka efterlevnadenattgenom att av
förbudet anmälan till tillsyns- eller polismyndighet. Ett sådantgenom

kan dock rimligen inte godtas iargument rättssamhälle. Av skälett
anförts det ocksåär tveksamt hur verkningsfullt kungö-som ovan ett

rande skulle i detta avseende.vara
Bör då inte allmänheten för risken drabbas demman attvarna av av

meddelats förbud Om ja, borde iär än högre gradsom svaret man
för brottslighet och andra oegentligheter från deras sidavarna som

dömts för brottslighet hänförsådanän sigtyp till nä-arman av som
ringsverksamhet. Det kan exempelvis gälla vålds- och sexual-grova
brottslingar, där risken för återfall väsentligtberör skyddsvärdamer
intressen än undvika människor drabbas ekonomiskatt att förlust.av
Så länge det inte befinns tillräckligt offentliggöramotiverat att vem

dömts för sådana brott, motiveratkan inte finna det medsom att
hänsyn till allmänhetens skyddsintresse kungöra meddelade närings-
förbud.

Enligt meningvår talar således sig skydds- övervaknings-ellervare
intressen särdeles starkt för näringsförbud borde kungöras.att

I det övervägande antalet fall meddelas näringsförbud grundpå av
brottslighet. Med vårt förslag skall brott nödvändig förutsätt-vara en
ning för förbud. Ett offentliggörande meddelats närings-någonattav
förbud skulle därmed utpeka denne brottsling. tordeDetsom vara
uppenbart kungörande dettaatt skälett och i känsligtövrigtav ur
integritetssynpunkt. Enligt vår uppfattning bör hänsyn därtillmedman
offentliggöra näringsförbud endast starka förskäl det. Somtalarom
vi redovisat har vi inte funnit sådana skäl föreligga. Viovan anser
därför det olämpligtär kungöraatt näringsförbud.att
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Handläggningsfrågor6.6.4

myndig-mellansamarbetefråganavsnitt 4.9.2 diskuteratiVi har om
i detnäringsförbudsfrågorhanteringenkonstateratochheterna att av

i landet harhållde flestaönska. Påövrigtdellämnatavseendet atten
förandraochsamverkansgrupperetableratsolikadet på sätt grupper

ekonomiskbekämpningförinformationsutbyteochsamarbete av
i dessalämpligtdetmeningEnligt vår attbrottslighet. sam-manvore

exempelvisnäringsförbud,frågoruppmärksammademanhang ge-om
regelbundetinitiativtillsynsmyndighetenspågärnaatt mannom --

medde-verksamhetsområdetinomdemlistangick i över somgenom
möjligt. Ettinformationmycketinsamla såförbud förlats somatt
tillsynsmyn-snabbare kunnablandskulleförfarandesådant annat ge

verksam-ellerbostads-ñrbudsålagd ändratuppgiftdigheten att enom
hetsort.

radfrånangelägetmyndigheterna ärmellansamarbeteEtt ennära
ocharbetssättmyndighetersandrakunskapRedanutgångspunkter. om

destosamarbetet är,värdefull. Ju närmareinformationstillgång är
medvarandrabiståkanmyndigheternaförchanserna upp-större är att

blandarbetet,löpande atti det annatochlysningar även genomannat
förbudsutredningar.pågåendeuppgifter tillvärdefullatillföra

roll i nä-dklagarnasgranskatsärskilthar vi4.9.2 ävenavsnittI
kapitel före-i dettaanmärktstidigareredanSomringsförbudssystemet.

lämplighetsbedömningfriasig görakännafaller åklagarna att en egen
hellerochintevilketväckas, ärskallförbudstalan avsetti frågan om

lag.stöd iinte har
hardäromtalanväckanäringsförbud ochutredainteförskälSom att

alltförstraffetdetrabatterar utmättadomstolenanförtåklagarna att
anförtvidareharmeddelas. Man ettattsamtidigtförbudmycket om

bulvanfortsättningsvis sätterdömdedeninnebärendastförbud att
Vidareupptäckt. attförsvårakansig och därigenomframför ansesny

drivameningslöstframstårdet attdåligtövervakasförbud så att som
iförloratvissa falliförbudsfråganocksåförbudstalan. Man attanser

förbudspröv-ochbrottslighetenmellantid gåttlångaktualitet om
ningen.

uppslutningallmännågonvi kunnat utrönasåvittföreligger inteDet
harDedem.någotbakominteskälen,angivnadebakom avensnu

friaredenbidragit tillde harspridningvunnitändå sådandock att
Åklagarna i frågatalerättexklusivharbeskrivitviprövning ovan.som

kon-Fördärvidlag.förändringföreslår ingennäringsförbud; enom
in-delsangelägetdärfördet atttillämpningenhetlig ärochsekvent

förbudsfrågor,omfatta ävenåtalspliktenabsolutadenskärpa att anses
skälen.anfördaåklagarnai dehållbarhetendels prövaatt av
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Avsnitt har4.4 ägnats åt granska i vad mån domstolarna nedsattatt
straffet för den förbudsgrundande brottsligheten. Vi har där funnit att
det förefaller domstolarna i utsträckning frånavståttstorsom om att
reducera strafftidernas längd till följd meddelat förbud. I några fallav
där vederbörande tidigare har bedrivit seriös, regelrätt näringsverk-
samhet eller sådan bedrivs vid tiden för domen har domstolarna i viss
mån förkortat strafftiderna, liksom skett i fall då den dömde bedömts
ha små möjligheter anställd sitt yrke.utöva Enligt vår uppfatt-att som
ning har inte i något fall sådana hänsynstaganden medfört orimligt
korta strafftider. Det första åklagarna anförda skälet har såledesav
ringa bärkraft.

Som följd effektivt kontrollsystem den villett ären av trotsasom
förbudet normalt hänvisad till använda sig bulvan. Det ocksåäratt av
givet bevissvårigheterna oftaatt är i sådanastörre situationer. Anli-
tande bulvan dock inteär företeelse exklusivt förekommerav en som
i näringsförbudssammanhang. Den har för avsikt i eller medattsom
hjälp näringsverksamhet begå brott har redan det skälet anled-av av
ning sörja för han blir svår åtkomma föratt lagföring.att Hotetatt om
straff för det tilltänkta kriminaliteten normaltär avgörande förmer
hans handlande hotetän straff för överträdelse näringsförbud.om av
Detta förhållande detgör mycket vanligt huvudmannen i omfat-att
tande ekonomisk brottslighet bulvan framförsätter sig, och detta obe-
roende huvudmannen förbjudenär driva näring eller Iav om att
dessa sammanhang det därförär typiskt oriktigt talasett att att ettom
meddelat näringsförbud försvårar utredningen brottslighet.av ny

Huruvida övervakningen dem meddelats förbud i dag förärav som
dålig skall vi diskuteranärmare nedan under avsnitt 6.7. Utvärdering-

i avsnitt 4.10 har dock enligt förmenandevårt visaten nuvarandeatt
övervakning i flertalet fall tillräckligär för lagens syften skallatt upp-
nås. Under alla förhållanden har tillsynen regelmässigt sådant inne-ett
håll vidare näringsverksamhet försvåras.att Man kan således inte häv-
da tillsynen så innehållslösäratt meddelandet förbud skulleatt av vara
meningslöst.

Det fjärde och sist nämnda skälet för frånavstå föra förbuds-att att
talan nämligen åtgärden kommer föratt är svårare vär-sent att- -
dera. Inom för prövningen förbud påkallatär från all-ramen av om
män synpunkt det oftaär skäl beakta, lång tid förflutit sedanatt att
oegentligheterna begåtts och vederbörande under den mellanlig-att

tidengande skött sina åligganden korrekt. Som vi förstått åklagarna
har dock låtit tidsaspekten slå igenom så.än En ordningman mer som
exempelvis innebär regelmässigt avstår från driva förbuds-att attman
frågan i de fall konkursförvaltarens anmälan inkommer efter vissen
längre tid efter det oegentligheterna begåtts, innebär tveklöstatt att
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åklagarnasidannäringsförbud. Vidförrekvisiten atttänjer på avman
också lämp-kanprövningdiskretionärsådanföretasaknar rätt att en

synpunkteralladetsaknasmeningEnligt vårifrågasättas.ligheten ur
skildaförbudsfrågor påochåtals-behandlai grundenanledning att

sätt.
ibörDetsåledes lätt.skälenanförda vägeråklagarnaDe sam-av

enskildedenankommer påhellerinteunderstrykas detmanhanget att
lagstiftning.delarhela ellerlämpligheten iåklagaren pröva av enatt

främjaskalllagändringarnaföreslagnadeförhoppningvårDet är att
lagen nä-tillämpningenikonsekvensenhetlighet ochökad omaven

ringsförbud.
funnitochregistreringmdgorna4.9 studerati avsnittvidareVi har

meddelasdeninnebärlagändringaroch föreslagna att somatt antagna
och före-aktiebolagsregistretavförs frånomedelbartnäringsförbud

förföreträdareBeträffandetillfredsställande.ningsregistret. Detta är
rådernäringsidkarebeträffande enskildaochjuridiskaandra personer

anledningdärförVi harordning.motsvarande attnärvarade inteför
han-utdragiangelägnadetpeka påutgångspunkterfrån attvåra ur

meddelade nä-upplysningfallförekommandeidelsregistret omger
ringsförbud.
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6.7 Tillsynen

6.7.1 TSM bör även i fortsättningen bära föransvaret
tillsynen

-z-Yårbedömning:Övervakningen meddeladeefterlevnadenav avi förbud kan bli effektiv tillsynenantas förmest ävenansvaretom
fortsättningenbärs tillsynsmyndigheterna i konkurs..av

Sammanfattning: Vi har funnit nuvarande ordning för skaffaatt att
information meddelats förbud fungerar väl. Dennaom personer som
ordning innebär bland den berörde tidigtannat stadiumatt fårett
klart för sig förbudet har reellt innehållatt och efterlevnadenett att
kontrolleras. Vi inte myndighettror inom rimligatt tid skul-en annan

kunna etablera motsvarande ordning för informationsinhämtning.
Nuvarande brister i tillsynen i huvudsakär hänföra till svårighe-att

övergå tillterna aktivaatt övervakningsåtgärder. Dessa bristermer
kan tillrättas tillsynsuppgiften flyttas.utan Deatt och denresurser
erfarenhet finns hos polisen det enda alternativ visom finnersom-
realistiskt kan tillvara inomäven förtas nuvarande ordning.ramen-

Skäl: debattenI kring näringsförbudsinstitutet förefaller den allmänna
meningen övervakningen efterlevnadenatt meddelade för-vara av av
bud bristfälligär och den berörde nämnvärdatt upptâäcktsriskutan kan

förbudet. Det hartrotsa därför varit angelägen uppgift för utred-en
ningen så långt möjligt söka klargöraatt det redovisadesom om anta-
gandet riktigt.är Vi har i avsnitt 4.10.2 återgivit vad vi funnit på
denna punkt. Under rubriken iakttagelserVåra har där relativt in-
gående redovisat våra synpunkter på för tillsynen.nuvarande ordning
Vi kan därför i stycken hänvisastora till vad anförts.där harsom

Enligt utredningens direktiv skall vi särskilt förpröva ansvaretom
tillsynsuppgiften skall flyttas till polis eller åklagare. våraVid samtal
med företrädare för olika myndigheter har det ofta hävdats över-att
vakningsuppgiften borde överlämnas till polisen. isstyrelsenRikspol har
vid samtal med utredningen förklarat polisen beredd påta sigatt att
uppgiften övervaka efterlevnadenatt förbud.meddeladesensam av

Utvärderingen nuvarande ordning för tillsyn enligthar vårav upp-
fattning givit vid handen tillsynsmyndigheternaatt i allmänhetT SM
har god kontroll över de förbud de har övervaka. etableradeDueatt
rutinerna innebär relativt omedelbaratt kontakt fråin TSM meden tas
den berörde, vid vilken denne får klart för sig förbundet haratt ett
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dennaVikontrolleras.efterlevnadenochinnehåll attreellt troratt
individualpreven-övervakningensförbetydelsekontakt harförsta stor

betydelsesammanträffandena äråterkommandeeffekt.tiva De storav
förRutinernasig.försörjerberördei hur denkontinuerlig insynför en

goda.myndighetskontakteroch ärregisterkontroller
informationinhämtaföretablerademening det sättetEnligt vår är att
kontrollerasefterlevnadenklartoch förden berörde göra attattom

till-hanteringennormaladärvid denutgångspunktvälordnat. Vår är av
Till-rubriken4.10.2 underavsnittbeskrivs idensynsärendena såsom

i daghänseendeni dessaföreliggerbristerinnehåll. De somsynens
därordningdentillämparalla TSMhand intei första påberor att som

utveckla hurnedan någotavsnitt 6.7.3ibeskrivs. Vi manattavser
olika TSM.mellantillsynsarbetetienhetlighetbefordrakan störreen

före-i första handtillsynnuvarandemedfunnit bristernaVi har att
upplys-alls lämnar någrainteberördesituationer denligger i de när

förbudet.efterlevervederbörandedär tvekan uppstårningar eller om
svårigheternaförefallerutvärderingenbeskrivit vid attvi harSom

ibiståndmed polisensövervakningsåtgärderaktivatillövergå mer
ochmyndigheternade tvåmellanbristande kontakterberomycket på
hosknappaockså påansvarsförhållandena,oklarhet resursermenom

regeländringföreslåavsnittimyndigheterna. Vi nästa somatt enavser
informationsinhämtningfrånsmidigare övergångbefordraatt enavser

redan dagensdockmeningEnligtövervakning. vårtill aktiv germer
i dettahanteringvälfungerande ävenförförutsättningarregelverk en

hänseende.
överflyttasbörtillsynsuppgiften lämpligenövervägandeVid av om

myndigheterfåtal övervi funnit endastmyndighet hartill ettattannan
åkla-polisen ellerFörutomifrågakommahuvud kan mottagare.som

registre-ochsigtänka Patent-möjligenkangarmyndigheterna man
dock,bortfallersistnämndatillsynsmyndighet. Denringsverket som ny

befinnageografisktmyndigheter,andra centralaliksom rentattgenom
andraövervakas. Ocksåskallavstånd från demsig förpå stortett som

åklagarmyn-meningEnligt vår är ävendenna lösning.skäl talar mot
direktuppgift. saknarDedennaolämpligadigheterna mottagare av

saknar kun-och deuppgiftenbehövs förregistertillgång till de som
företagsfrågor.och andraavvecklingsfrågoroch erfarenhetskap avom

eftersträ-vinna dendet svårtåklagarorganisationenlokala ärIden att
uppgiftenskulleminstkontinuiteten. Inteochvade överblicken vara

verksamhet.övrigatill åklagarnasi förhållandefrämmande fågelen
Åklagarens för-tänkaskanmeddelasförbudsamband medroll i att

övervakas.skalloch denmellan dennekontaktsvåra otvungen somen
anförtsvisserligenfrämmande har ävenframståruppgiftenAtt som
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avseende TSM tillsynsmyndighet. Uppgiften dockframstårsom som
i fall mindre främmande för TSMvart förän åklagarna,

Enligt vår mening står således valet endast och polisen.mellan TSM
Inför näringsförbudslagens tillkomst gjordes bedömning. Nä-samma
ringsförbudskommittén granskade ingående dessa alternativ. Entvå
majoritet i kommittén fann övervägande skäl tala för TSM, detsamma
gjorde departementschefen.

Som framskymtat består tillsynen enligt mening hu-vår tvåovan av
vudkomponenter. Den gäller informationsinhämtning och löpandeena
kontakt med den berörde, den andra gäller aktiv övervakning imera
de fall där informationen bristfälligär eller det finns anledningannars
misstänka förbudet överträds. Det enligtär mening viktigtatt vår för
institutets effektivitet samtliga meddelas förbud blir föremålatt som
för den förstnämnda åtgärder, och den sistnämndatypen att typenav
alltid kommer till stånd i de fall där efterlevnaden kan i fråga.sättas

TSM framstår tveklöst lämpade inhämta informationmest attsom
och sörja för löpande kontakt. Vi har svårt polisen inomatt attse
rimlig tid kan etablera rutiner dem redan iärmotsvararsom som
tillämpning hos TSM. Hos TSM bedöms möjligheterna till otvungen
kontakt hos polisen.större än Uppgiften sådantär slag denvara attav
inte har omedelbar anknytning till andra polisuppgifter, framför allt
inte till den brottsutredande verksamheten. finnsDet också anledning

befara denna uppgift i polisorganisationatt att inte skullestoren
komma prioriteras i tillräcklig TSMmån. Hosatt relativtärsom-
små myndigheter det antagligare uppgiften framstårär att som mer-
central.

Valet inte lika lättär det gäller aktiva övervakningsáitgarder.när Till
förmån för polisen kan det här hävdas idet huvudsak polisenatt är

faktiskt skall utföra åtgärder; dlådessa det kanrent framståsom som
naturligt den har övergripandeatt åtgärderna vidtasett för attansvar

den timernär detta behövligt. I polisenriktning talar atttsamma -
inte minst polisens eko-rotlar tipsär allehanda medmottagare av-
anknytning till ekonomisk brottslighet. byggtsDär har ocksådet upp

kännedom dem figurerarstor i anknytning sådan brotts-tillen om som
lighet. Eko-rotlarna har redan i dag etablerat falli många näraett
samarbete med andra myndigheter i dessa frågor, Skattemyndig-främst
heterna och kronofogdemyndigheterna.

Mot anförtro polisen dennaatt övervakningsuppgift talar häräven
risken för uppgiften drunknar iatt mängden angelägnaandra ären-av
den. Redan i dag sig TSM i vissa fall ha svalt intressemöttanser ett
hos polisen detnär gäller biträde med övervakningsuppgzifter.

Enligt vår bestämda mening bör för de hiuvudkompo-tvåansvaret
i tillsynen inte delas. Detnenterna väsentligt tillsynenär löperatt
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för tillsynenmyndighetoch denhela förbudstidenunder att svararsom
vilkaoch åtgär-inhämtatsden informationhar all kunskap omsomom

medförafallriskerar i mångauppdelningvidtagits. Ender attsom
ansvarsförhållanden.oklara

ändamålsenligt ochbakgrund framstår detdennaMot mestmestsom
för tillsynenfortsättningsvis övereffektivt låta TSM ävenatt svara

kunskaperfarenhet ochdenförbud. ochmeddelade De somresurser
ordning.för dennainomtillvarafinns hos polisen kan äventas ramen

ibehandlasskallbegränsas,i föreligger kanbrister dagHur de som
avsnitten.följandede två

tillförekommerDetavslutningsvisfråga nämnas.En bör att man
förfogarpolisentillsynsmyndighet anförför polisenförmån attsom

avsaknaden tvångsme-justdettvångsmedel, och ärradöver att aven
medbristendenbefogenheterliknande störstadel och är nuva-som

berörde inte läm-där dendiskuterasfallrande ordning. I de som nu -
eljestförsörjer sig ellerinformation hur hanhelstnågon omsomnar

hel-dock inteförfogarförbudethan efterlevertvekan föreligger om -
förutsättninggrundläggandetvångsmedel. Enler polisen någraöver

nämligen dettvångsmedelsanvändningstraffprocessuell ärför all att
för-åtal harunder allmänthöranledning brottfinns anta att ett som

ocksåNormalt krävsrättegångsbalken.16 §§23 och attkap. lÖvats
förmisstänkasskäligen kansigtvångsmedlet riktarden vilkenmot

uppfyllda.förutsättningar intehithörande fall dessabrottet. I är
konkretgrundläggauppgifter kanföreliggerdet i ställetNär ensom

hänseendei dettahandläggningenöverträdelsemisstanke är pro-om
biträdemedtill åklagareförhållandetblemfri; TSM anmäler avsom

Därvid kanbrottmål.förundersökning ibedriver sedvanligpolisen
användning.tilltvångsmedel kommasjälvfallet

polisentill biträde6.7.2 skall haTSM rätt av

Tillsynsmyiidighetenförslagvii: skallAVårt tillsynsuppgiftha:för i
Verhålla ädeav.gvpolisen_.jrättzatt.

ansvarsförhållandenavisatUtvärderingen harSammanfattning: att
vidtapolisen åtgär-betti fall där TSMvarit oklaragångermånga att

finnahaft svårtpolisenförefaller ocksåder. Det utrymmeattsom om
framgårföreslagnaregel denGenomför sådana åtgärder. en som

starkare ställ-och TSMlagtexten,ansvarsförhållandet redan ges enav
skalltillsynsuppgiftenföråtgärder behövsning hjälp mednär att

effektivt.kunna fullgöras
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Skäl: Som redan behandlats i föregående avsnitt bristerna i till-har
i första hand förelegat i de fall polismyndighetenssynen hjälp behövts,

exempelvis med inre och spaning. Vi har utvärderingenyttre vid bland
funnit det råder oklarhetannat att begäran polisiär hjälpom en om

innebär polisen övertar ärendet elleratt återredovisniing skall ske.om
I många fall förefaller polisen ha hanterat sådana frågor ordinärasom
tips lagöverträdelser, förfrågan kommit från tillsyns-om trots att en
myndighet med särskilt tillsynsansvar.

Trots lagens förarbeten dennaatt på punkt inte helt entydiga före-är
faller lagstiftarens avsikt ha varit TSM:s tillsynenför skallatt ansvar
bestå, oberoende myndigheten bett polisens hjälp med vissav om om

övervägandeåtgärd. skäl talar också för sådant Enligtsynsätt. vårett
uppfattning skall TSM under hela förbudstiden ha det övergripande

för erforderligaansvaret åtgärder vidtas.att Endast i det fallet att
åklagare inlett förundersökning för misstänkt överträdelse förbudetav
begränsas TSM:s då endast såvitt det förhållandeansvar, men avser

föremålär för utredning. Som följd dettasom övergripandeen av
måste polisen till TSM redovisa vilka åtgärderansvar vidtagitssom

med anledning TSM:s begäran och vilket utfallet bliv:it. Enligt vårtav
förmenade kan regel den föreslagna aktivt bidra till undan-en som att
röja dessa oklarheter ansvarsfördelningen.om

Om TSM skall kunna fullgöra sin tillsynsuppgift effektivt sättett
måste polisen tillhandahålla den hjälp den kan bistå med. Mycket
starka skäl måste enligt vår mening föreligga för skall awisaatt man

begäran sådant biträde. dagI riktar TSM sin begäranen normaltom
till den aktuella eko-roteln, i sin kan anlita eller anvisatursom annan
polisenhet lämplig för den begärda åtgärden. Detta är fort-ävensom
sättningsvis god ordning, inte minst då kan fåatt delen genom man

för ärendet intressant information polisenav eventuellt besittersom
Eko-rotlarna dock iär dag på många arbetsryngda,hårt vilketorter
ställer krav på stränga prioriteringar. TSM har i läge svårtsådant att

eko-rotlarnagentemot ställa ovillkorliga krav biträde. En regelom
den föreslagna skulle docksom idetav göra lättare sådanoss att en

situation vända sig till polisledningen med begäran biträde. Detom
blir då polisledningens uppgift sörja för erforderligaatt att resurser
ställs till förfogande för ändamålet.

6.7.3 Andra tillsynsfrågor

Vi har redan förklarat vi funnit den ordningatt etablerats hos desom
olika TSM för tillsynen förbud i huvudsak Vi har ocksågod.av vara
i avsnitt 10.2 framfört några synpunkter tillsynens inne-naärmare
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ifrågorpeka på någrasärskiltanledning härdockfinnshåll. Det att
sammanhanget.

densynlig försigTSM görangelägetmeningenligt vår attDet är
möj-förbudsdomentillanslutningiförbud såmeddelats somsnarsom

berördesdenförbetydelsehakontakt bedömstidigligt. En upp-stor
till hanbidrasåledesocheffektivitet attövervakningensfattning om

bidrakandettapå sättOmförbudet.frånavhåller sig att trotsa man
användasställetiblir få, kanöverträdelserantalettill resursernaatt

förbudet.misstänksdem trotsamot som
domsinnehålletTSMviktigtdetskedetinledande ärdetI att genom

berördedenverksamhetvilkenklarläggerregisteruppgifteroch som
ellerbefattningarvilkaavveckla ochförbudet måstetill följd an-av

frå-dessakontakten måsteförstaVid denlämna.ställningar han måste
dettagälleruppfattningEnligt vårberörde.med denigenomgåsgor

Underavveckling.tid förvissmedgettsberördedenoberoende av om
självhanåtgärderdevidtafrivisserligenskall hantiddenna attvara

förbu-upptäckaMöjligheternalämpliga. attocherforderliga attfinner
dockfårhonomförbörjar gällaförbudet antasdagöverträds dendet

bildskaffat sigavvecklingstidenredan underTSMstörre enomvara
vidinvändningberördesDeni företaget.ansvarsförhållanden m.m.av

varit föravvecklingstidenmedgivnadenöverträdelsemisstänkt att
underverksamhetenföljtTSMmotbevisaskan lättarekort, av-om

vecklingstiden.
vidorganiserastillsynsarbetetfaktiskadetOberoende hur enav
allsamla vä-uppfattningenligt vårmyndighetenTSM måsteenskild

varjeinsikt iöverblick ochgodoch hasiginformation hossentlig
be-tillsynsarbetet ävensåledesbörtillsynsärende. TSMenskilt styra

TSMöverblick saknarsådanärendena. Utanenskildaträffande de
utifrån komman-Omfinns.därtillskälmöjlighet så snart enatt agera

TSMskallförbudet,förbudsålagduppgift tyder på trotsarde att en
tillövrigt kännerivad TSMmeduppgiftenjämförakunnaomedelbart

ärendet.i
tillmöjlighetenförbetydelsepåpekandetsistnämnda ärDet storav

för-samverkansådanEnmyndigheter.med andrasamverkaneffektiv
Vi harTSM.förkändaochsamladetillsynsuppgifter ärutsätter att

förbättradkundetillsynsarbetetkonstaterakunnat av enatt gagnas
återkom-lämpligtmeningenligtsåledes vår attsamverkan. Det vore

demkäntvad ärigenommyndigheter gåmed andramande omsom
övrigtihänvisarVinäringsförbud.harupptagningsområdetinomsom

4.10.2avsnittfråga idennavi anfört itill vad
ochtillsynenfaktiskt utövarhurbådefunnit sättetVi har att man

olikamellanväsentligtsigskiljerintensitet denvilken utövasmed
Riksskatteverketlämpligtuppfattningenligt vår attTSM. Det vore
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chefsmyndighet tillsynsarbetetslämnade anvisningarnärmaresom om
organisation uppfattning föroch tillsynens praktiska innehåll, somen
övrigt TSMNäringsförbudskommittén vissa harframförde.även Vid

till-också förklarat sig innehållönska klarare besked vilketman om
bör ha.synen

återkommande tillsynenEn kritik nuvarande förordning ärmot
avsaknaden särskilda tillfrågade TSMbefogenheter för TSM. Ocksåav

de tvångsmedellämpligen borde förfoga formnågonöverattanser av
för framtvinga endastden berördes medverkan. TSMI dag har rättatt

begära behövs för till-den dömde lämnar de upplysningaratt att som
skyldighet för begärda upplysningarnågon honom lämnaattsynen;

har inte föreskrivits.
Som vi tidigare har kan straffprocessuella tvångsmedel tillgri-angett

först då konkret misstanke överträdelse föreligger och åklaga-pas om
övertagit för misstanken utreds. Andra aktiva övervak-ansvaret attren

ningsinsatser polisen. situationerskall ske biträde I dessagenom av
föreligger det inte skäl och heller inte lämpligtnågot är att utrusta- -
TSM med liknande befogenheter. då vilka befo-Det återstår prövaatt

för TSMgenheter kan nödvändiga lämpliga i den delochsom vara av
tillsynen består i informationsinhämtning.som

medMan kan tänka sig TSM utrustades kalla den be-rättatt attten
hämtning.rörde till ellerförhör, eventuellt vid vite Sådanaäventyr av

förslag tillkomst.diskuterades inför näringsförbudslagens Vid sidan av
dessa funnit andrabefogenheter har vi inte några börnärmaresom
övervägas.

övervägande skäl talar enligt mening TSM medvår mot att utrusta
befogenhetsådan skallhålla förhör. För ända-rätt att atten en vara

framitvingas,medverkan kunnamålsenlig den berördes i sistamåste
slagsnågothand hämtning. därutöver måste förpliktelseMengenom

åvila honom vid förhöret; förhör hämtadet inte meningsfulltär att
efterräkningarnågon Om sådantkan vägra sig..utan ettattsom yttra

förhör skall för-ändamålsenligt berördesåledesmåste denvara vara
pliktad sig och under sanningsplikt; förpliktelser måstedessaatt yttra
också sanktionerade, straiffhot. Effekteni första handvara genom
därav skulle bli, den faktiskt näringsförbudetöverträderatt rentsom
under sanktionshot hanskulle åläggas berättasanningsenligt attatt
begår straffbar näringsförbudet.gärning, nämligen Enöverträdelse av
sådan ordning skulle principer.strida grundläggandeuppenbart mot
Om önskar straffa ;sig inför TSMnågon för vägran att yttraman
skulle straffrittkonsekvens det således måsteattman som en av vara-

medverka till alltid tvingasvägra utredning brottslighetatt om egen -
bevisa, hans önskan und-inte sammanhängervägran medatt att atten

förgå överträdelse näringsförbudet. sådantAtt iansvar av samman-
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främmandesitt förbud framstårhang bevisa han inte överträttatt som
straffsanktioneradsagda torde framgåoch Av detsvårt. att upp-en

giftsskyldighet orimlighet.är en
den berörde sank-dessa skäl inte kan ålägga någraEftersom man av

meningsfulltdet intetionerade förpliktelser vid förhöret framstår som
tveksamtförhör. ocksåtvinga honom underkastas sådant Det ärattatt

sker inomlämpligen bör hållas dettaregelrätta förhör utan attom
för förundersökning i brottmål.ramen

förslagetockså bärkraftdelar vad anförts harStora motav som nu
tredjeTSM skall ha hålla förhör medrätt attatt man.

med andraTSM inteEnligt uppfattning bör såledesvår utrustas
har.befogenheter redanän man

6.8 överträdelseSanktioner vid

sanktionssystem bibehålls6.8.1 Nuvarande

ändamåls-sanktionssystem framstårSammanfattning: Nuvarande som
till ändringinte anledningenligt. Domstolarnas påföljdspraxis avger

ytterligareförstraffbestänunelsen. skäl skapaDet saknas att utrymme
i möjligt.förbudstiden vad dagförlängning äränav som

vid åsidosättandedirektiven vi påföljdenSkäl: Enligt skall pröva om
näringsförbud i förhållande till brottetsväl avvägdär art samt omav

preventiv effekt.påföljden förväntadger
funnitförbud har viför överträdelseVid genomgången domar avav

fängelse normaltregelmässigt sådanbrottet bedömts art attatt vara av
strafftidenväljas fall det harskall påföljd. I de där gått mätaattsom

månader.genomsnittsstraffet varit drygt tvåför det brottet, har
mening inte skäl till änd-påföljdspraxis enligtgällande vårNu ger

påföljds-avseendetill motivuttalandenring brottets straffskala ellerav
fårändring lagtexten. Detfrågor i samband med antas attarman av

avhållande flertaletfängelsestraff irelativt kortvarigt verkaräven ett
väsentligt skärptdet har avtjänats. Enfall, både hot och efter attsom

svårhetsgrad,till gärningenspåföljdspraxis skulle i missförhållandestå
i relation till påföljdspraxis.sett arman
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Vår utvärdering heller inte ändringanledning till någonger annan
lagens straffbestämmelse, ändrings-vad följer vårautomav som av

förslag i andra delar. Vi har dock i rubrikenavsnitt Våra4.11.2 under
iakttagelser givit uttryck för lagtolkningsfrågor, lik-vår vissapåsyn

beviskraven ipå mål överträdelse.som om
Vi har också funnit det förlängasvälmotiverat fårförbudstidenatt

i de fall där näringsförbudet har lämpligtDet framståröverträtts. som
talan förlängning måste väckt före förbudstidens utgång.att om vara

Enligt vår mening finns intedet skäl förlängningar medmedgeatt
längre tid med femän år.

I det följande avsnittet länmar vi förslag innebär förbuds-ett attsom
tiden normalt skall förlängas vid näringsförbud.överträdelse av

6.8.2 Vid överträdelse näringsförbud skall förbudstidenav
förlängasnormalt

ÅdagalagdSammanfattning: näringsförbudöverträdelse innebärav
den dömde sigunder viss tid inte underkastat det meddelade för-att

budet. förbudstidenRedan detta förhållande motiverar normalt för-att
längs. konsekventDet främja enhetlig och tillämpningär ägnat att en

förlängning huvudregel. Vid ringa överträdelse elleratt ange som
mildrande dock kunnaomständigheter skall förlängning underlåtas.

Skäl: Utvärderingen i avsnitt i Sambandl 1.2 har domstolenvisat att
med dom för överträdelse näringsförbud meddelarnormalt antingenav

näringsförbud eller beslutar förlänga för detñrbudstidemnytt över-
trädda ñrbudet. Genomsnittligt har förbudstiden med ochförlängas två

halvt år, och domstolarna förefaller utgångspunkt haett därvid till
tagit den tid förbudet har överträtts.som

huvudsakI har bestämmelsen förlängd förbudstiid tillämpats iom
överensstämmelse med hur den har dockrimligen Detbör tolkas.
förekommit åklagarna frånsynbar förklaring yrkaavståtttatt utan att
förlängd förbudstid, liksom framställningardomstolarna ogillatatt om
sådan förlängning i fall där förlängning moti-för framsttått somoss
verat.
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lagstiftning lämnar domsto-kunnat konstatera nuvarandeVi har att
förbudstiden bör för-vidlama mycket litet ledning avgörande av om

den bristen.finns därför skäl försöka botalängas. Det att
tiddelvis under vissför överträdelse har helt ellerdömsDen som

Enligtnäringsförbudet. vårunderlåtit sig det meddeladeunderkastaatt
förbudstiden normaltförhållande föruppfattning talar redan detta att

inte dettaframstår märkligt på sättbör förlängas. Det om mansom
de meddelasvidmakthålla kravetstraff försökte på attoavsett som--

förbud sig efter det.rättar
tillämpningenhetlig och konsekventGenom förslag befordrasvårt en
uppfattningvad enligt vårförlängningsregeln i enlighet med somav

viss för-finns dock inte skäl någonändamålsenligt. Detär att ange
Överträdelsernas varak-karaktär ochlängningstid den normala.som

bedömningendenskiljer sig i hög grad från varandratighet så att
hänseendeni dessaske från fall till fall. övervägandenmåste De som

funnit exempel förefaller välbetänkta.vi på oss
ringa. Sam-bedömaömmande fall kan överträdelsenI att somvara

oftaenligt meningbedömningen, talar vårskäl föranlett denma som
förmild-andra fall medOckså iför förlängning kan underlåtas.att

Om mycketskäl föreligga.omständigheter kan sådana särskildarande
tidpunkten förlöpt vidtid hunnit förflyta sedan förbudstidenlång ut

frånmotiverat avstådomstolens prövning, kan det exempelvis attvara
tiden.förlängaatt

6.9 Kostnader m.m.

medi hög gradsammanhängerNäringsförbudsinstitutets effektivitet
ekonomiska brottslig-deneffektiviteten i kampenden allmänna mot

inte utreds ochnäringsverksamhetbrott iheten. månI somsamma
näringsförbud.meddela Jumöjligheternabeivras bortfaller också att

färdigutredd, destoinnan brottslighetenlängre tid det dröjer är senare
för-tydligare med desamband blirinträder näringsförbudet. Dessa än

olika sammanhangfram. Vi har iändringar vi läggerslag till som
denbekämpamyndigheterbetonat vikten de är satta attatt somav
intedeförfogar sådanaekonomiska brottsligheten över attresurser

alltför hårdhänta prioriteringar.tvingas till
ekonomiskverktygenförslagMålet med våra är vässa motatt ett av

institutetrenodlaförenkla ochkriminalitet, näringsförbudet. Genom att
Ambitionen hartillämpning.främja konsekventhoppas vi kunna en

vadoftareskall åläggasbland varit näringsförbud änattannat som
dennaförändringar också fårsker i dag. antagligt föreslagnaDet är att

effekt.
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Det ändringsförslag i första hand öka antaletkan förväntas nä-som
ringsförbud presumtionsregelnär i § bilda1 andra Förstycket. att oss

uppfattning i vilken omfattning aktualiserasden kan komma atten av
har vi studerat rättsstatistiska uppgifter för Uppgifterna1993.år avser
domar i första instans. För undvika medtas i fleradomatt att samma
sammanhang har vi här till utgångspunkt tagit viss brottstypdomar där
varit huvudbrott. Under 1993år har således 36 meddelats därdomar

oredlighet borgenärer huvudbrott. presumtions-Medmotgrov var en
regel den föreslagna det antagligt näringsförbud skulleär haattsom
aktualiserats i samtliga dessa fall. Detsamma gäller allasnart sagt av
de 16 dömdes till fängelsemånaders eller förpersoner som sex mer
bokföringsbrott huvudbrott, liksom del de 96storsom en av personer
under år dömdes för skattebedrägeri. Också bland de 591grovtsamma

dömdes ñr bedrägeri, de 86 dömdes för för-grovtsom som grov
skingring och de 217 dömdes till månaders fängelse ellersom sex mer
för häleri kan det det finns uppfyllernågra förutsätt-antas att som
ningarna för näringsförbud; det bör sighär dock ganskaröra om en
liten del statistisk källa: SCB. kan undantagsvisDet förekomma att
även andra brottstyper kan aktualisera tillämpning presumtionen.en av

Det naturligtvisär vanskligt uppskatta dethur årliga antaletatt stort
förbud skulle bli med den föreslagna presumtionsregeln, liksom att
bedöma antalet förbud beräknas bli meddelade utan attsom presum-
tionsregeln tillämpas. Det också beaktas,måste med förslagvårtatt

förbudnågra betalningsunderlåtelsepå grund enbart eller otillbör-av
ligheter vid konkurs inte kommer meddelas. Vi beräknar våraatt att
förslag näringsförbudskulle medföra 150ungefär kommer med-att att
delas årligen.

Vi bedömer näringsförbudsärendenökningen antalet inte kom-att av
innebära påtaglig ökning belastningennågon hos polis,attmer av

åklagare eller i dagdomstol. I högre grad skallän förbudstalanän
kunna föras resultat således inte krävaansvarstalan ochettsom av
några nämnvärda utredningsinsatser, med förunder-sambandsig ivare
sökning eller i domstol.

Ett ökat antal näringsförbud hand uppgiftenpåverkar i första att
efterlevnadenövervaka meddelade oförändrad inten-förbud; medav

sitet i övervakningen varje förbud naturligtvismedför störreettav
antal förbud större måste ökade akti-i anspråk. Denatt tasresurser
vitet i tillsynen vi förespråkar, kravställer också påden störresom

Vidare har vi betonat vikten överblick ochTSM harresurser. attav
kontroll ärendena.över På vissa håll i landet kravinnebär detta påett
överföring arbetsuppgifter, och kronofogdemyndig-frånav resurser,
heternas fältavdelningar till TSM.
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för tidnormalt meddelasförslag skall näringsförbudEnligt våra en
småningomkommer såfem 150 meddelade förbudMed årår. perav

motsvarandedagcirka 700. Iantalet löpande förbud till äruppgåatt
varje närings-uppskattningisiffra drygt 150. Med utgångspunkt atten

skullearbetsdagar år,fyraförbud i genomsnitt kommer krävaatt per
vilket ungefärlöpande förbud kräva 2 800 arbetsdagar,700 motsvarar

sin delberäknade förNäringsförbudskommittén13 årsarbetskrafter.
årsarbetskraft1genomsnittlig storlek skulle behövaTSMatt en av -

därvid frånkommittén utgicknäringsförbudstillsynen;enbart för ett
detta25 TSM skulleförbud cirka 300. Medberäknat antal löpande om

årsarbetskrafter för tillsyns-20omräknat för riket innebära totalt 12 -
uppgiften.

ställs krav någraförslag innebär således inte det störreVåra att
tillkomst.näringsförbudslagensberäknades vidvadänresurser som
inflödedeförklarat de under årensTSM har dock storasenasteatt av

näringsförbudtillsynen påprioriterakonkurser inte har kunnat över
trendi starkt avtagande. DennaAntalet konkurserönskat sätt. är nu

till-och också skärpafler förbudför TSM att emotutrymme tager
ochtillräckligti antalet konkurserHuruvida nedgången är storsynen.
för-det resursbehov våralångvarig för helt täckatillräckligt att som

Ökningen förbudantaletsäkert bedöma.slag medför är svårt attatt av
successiv; under flera kommerdock årövervaka kommer att manvara

förbud medför TSM behö-ökat antalmöjlighetha pröva attettatt om
organisationmöjligt ändradocksåtillföras Det är att enver resurser.

kronofogdemyndigheter kaninom vissatillsynen åtminstone geav --
antalförmån.omfördelningar till TSM:s Ettför vissa störreutrymme

kronofogdemyndig-effektockså viss pånäringsförbud borde kunna ge
myndig-de gäldenärerarbetsbelastning;heternas några som gerav

näringsförbud.till dem fårförväntas höraheten arbete kanmest som
vid-resursförstärkning hos TSMdenVi bedömer således att som en

anspråk kannäringsförbud ställer påfördjupad tillsyngad och över
nuvarandeTSM:somfördelning förske inom resurser.genom ramen

polisenskrav påställer ocksåomfattande och aktiv tillsynEn mer
för TSMförefaller svårtdeltagande. I dag det på många attorter vara

tillfreds-fungeratillsynen skallfå det biträde erfordras för attsom
härtill otillräckligaVi bedömt skälenställande. har äratt ett resur-av

ekonomiskkrafttagVid sidan det allmänna behovet motavser. av
intekan vi dockavsnitts inledning,brottslighet pekat i dettapåsom

lösasbegränsade uppgifter kanrelativtdessa för polisenän attannatse
för sig intesåledes seddaförslag böromprioriteringar. Våragenom

hos polisen.omedelbara utgiftsökningarmedföra några
förslag ställa krav på någraför del börheller PRV:s våraInte re-

delifrån dagsursförstärkningar. Enligt uppgift PRV ägnas stor aven
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tiden med registreringsärendena till meddelade förbuds-söka tolkaatt
beslut och kontakt med domstolarna. finns anledningDet grundadta

förslagvåra kan förkorta den tiden. rationellEnavsevärttro, att mer
handläggning bör således lämna för antalkunna störreutrymme ett
registreringsärenden.

Våra förslag föranleder således inte omedelbara utgiftsök-några
ningar eller inkomstminskningar för berörseller kommun. Vistat
därför inte det krav upprättande finansieringsplan för kost-påav av
nadskrävande förslag regeringen framställt i det särskilda kom-som
mittédirektivet dir. 1984:5 utredningsförslagens inriktning.angående
Enligt direktiv viskall analysera möjligheterna till besparingarsamma
och rationaliseringar inom vårt utredningsområde, liksom uppmärk-

åtgärder kan öka samverkan mellan myndigheter. Vårasamma som
förslag innebär näringsförbudet förenklas ochsammantagna att ren-
odlas. Ett syftena har därvid varit institutet skall framståattav som
lättillämpat och lättillgängligt, vilket befordra rationellär ägnat att en
handläggning. de delar förslag innebärI våra lagregler upphävs,att
bör typiskt belastningen för de handläggande myndigheterna min-sett
ska. vad deI mån enskilda myndigheterna därutöver kan rationalisera
sitt arbete eller genomföra besparingar undandrar sig bedömande.vårt

Vi har i kapitel 5 konstaterat det inom inte råderVästeuropaatt
någon ordning näringsförbud.angående Inte heller EES-gemensam
avtalet eller regelverket inom den europeiska unionen någraupptar

näringsförbudsregler. möjligheter till harmoni-Någragemensamma
sering till sådan ordning eller sådana regler föreligger således inte.en
Vi har därför i övrigt inte särskildaoch haft anledning till några
överväganden med anledning kommittédirektivet angående EG-av
aspekter dir. 1988:43 gäller för utredningar.samtligasom

förslagDe vi framställt medför inte särskilda regionalpolitiskanågra
eller jämställdhetspolitiska konsekvenser. Uppdragets karaktär lämnar
uppenbarligen inte för särskilda överväganden i dessa hän-utrymme
seenden. Vad anförs särskildai de direktiven dessa områdenpåsom
dir. 1992:50 respektive dir. 1994:124 har beaktats.således

Övergångsbestämmelser6.10

Principen straffbestämmelse inte får tillbakaverkande kraftatt en ges
kommer till uttryck i 2 kap. 10 § fösta regeringsformen,stycket som
föreskriver straff eller brottspåföljd inte får åläggas för gär-att annan
ning inte belagd med brottspåföljd den förövades. Intenärsom var
heller får brottspåföljd åläggas för gärningen densvårare än som var
föreskriven då. Vad brottspåföljd förver-gällersägs ävensom om
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dennaVid sidanbrott.särskild rättsverkankande och avavannan
inteprincip, dockstraffrättens områderegel gäller på utanen annan

stiftasbegående lagbrottetsnämligen det efterundantag, att nyom
skall tillämpas pålindrigare straff, denna ävenföreskriver ett ensom

1964:163§ lagenlagändringen jfr 5begicks föregärning omsom
brottsbalken.införande av

sigintenäringsförbudEnligt gällande regler är att anse som varenu
förslag blirGenomrättsverkan brott. våra nä-straff eller särskild av

Oberoende häravbrott. ärsärskild rättsverkanringsförbud slagsett av
grundlagsregelnrättsäkerhetsprincipersådan deinstitutet art att somav

följas.uttryck för böravseende straffrätten ger
näringsförbuds-skärpninginnebär förslagSammantaget våra aven

ochpresumtionsregelnföreslagnai första hand denlagen. Det gäller
bör utgångs-konsekvens däravvidgade förbudstiden. Somden somen

ikraft-väckts företalan harreglerna gälla i mål därpunkt de gamla
trädandet.

dock undantag Denutgångspunkten bör göras.den redovisadeFrån
förutsättning för förbudnödvändigbrottändring innebär äratt ensom

föreförbudstalan väcktstillämpning,komma i omedelbarbör även om
lagstiftning börförmånligareför den enskildeikraftträdandet. En

näringsförbud.tillfälligtgenomslag det gällerockså få omedelbart när
för-tillfälliga förbudtillförslag kommer möjlighetenEnligt vårt att

slutligt förbud.meddelardomstolen samtidigtsvinna, i fall därutom
interimistiska, beslutdetta, bör särskilda,Som konsekvens omaven

regelnikraftträdandet. Ocksåvidtillfälligt förbud upphöra gällaatt om
i förmån-bli ändradavvecklingstid i 18 § föreslåsmedgivande enav

Även tillämpning.omedelbart träda ibör därförligare riktning. den
i § andrapresumtionsregeln linförandetskärpningDen som av

efterbegåttsmedföra endast brottstycket innebär, måste att som
gällerpresumtionen.ikraftträdandet skall kunna utlösa Detsamma mot-

26 endastförbudstid i över-svarande regel förlängning omavom
lydelsei dessikraftträdandet kan regelnträdelsen begåtts efter nya

tillämpas.
gällande.denföreslagna förbudstidsregeln änDen är strängare nu

förslag.i 6 § vårtLikaså vidgas den förbjudna kretsen något genom
fall där dettillämpas iskärpningar inteEnligt mening bör dessavår

före det lag-förbudet begåttsåsidosättande motiverar attgrova som
ändringen i kraft.trätt
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Författningskommentarer7

i lagenändringar7.1 Förslagen till om

näringsförbud

första stycket1 §

istycket förändras tvåinnebär § förstaFöreslagna ändringar 1att
obligatoriskstadgandetförsta erhållerhänseenden. För det ut-en

nödvändigbrottslighetådagalagdandra blirformning, ñr det en
varförövrig helt oförändrat,Stycket iförutsättning för förbud. är

gil-ff fortsatt1985862126 148 skallangivits ägavad i s.prop.som
tighet.

skyldighet föruppställsobligatoriska uäormningenGenom den en
förutsättningar förlagensnäringsförbudmeddela närdomstolen att

ochfört förbudåklagaren talanuppfyllda. Harsådan reaktion är om
näringsidkare hai egenskaptalan riktatsbefinns den vilkenmot av

och därvidi näringsverksamhethonomåsidosatt vad ålegatgrovt som
ringa befinns förbudinte ochbrottslighetskyldig till ärgjort sig som

förbudskall meddelas; någotsynpunkt,påkallat från allmän ut-vara
finnslämplighetsprövning inte.för ytterligarerymme

ådagalagd brottslighet nöd-innebärParagrafens lydelse äratt en
således möjligtinte längreförbud. Detförutsättning för ärvändig att

föreligger förbudringa meddelaintebrottslighet ärutan att som --
omfattning betalaavsevärd underlåtitiden grunden någonpå attatt

otillbörligt förfaran-avgifter.skatter, tullar och Inte heller kan grovt
i konkursgåttde eller åsidosättande i verksamhetgrovtannat som

kon-brottslighet kan läggasgrunda näringsförbud, med mindre sådan
last.kursgäldenären eller dennes ställföreträdare till

begränsning deInskränkningen innebär inte någon typer avav
huru-bedömningenoegentligheter kan och vidbör beaktas avsom

ellerhonomålegatvida näringsidkare åsidosatt vadgrovt omen som
innebärFörändringenförbud påkallat från allmän synpunkt.ärett

brott. Enendast minst åsidosättandena måste ettettatt annanvaraav
motiverarsak ådagalagd brottslighet många gångerär attensamtatt

näringsförbud meddelas.
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Det bör erinras brottslighet legat tillredan grund föratt ettom som
näringsförbud, inte i näringsförbudsprocess kan grunda ett grovtny
åsidosättande, l98586:l26 43.se prop. s.

1 § andra stycket

Enligt stycke till §l skall näringsförbud huvudregelett nytt som
meddelas det för de förbudsgrundande brotten inte före-ärettom av
skrivet lindrigare straff fängelse i månader.än sex

Presumtionsregeln inte avsedd vidga de grundläggande förut-är att
sättningarna för näringsförbud. För uppnå enhetlighet istörreatt en
tillämpningen fastslår dock regeln, förbud normalt påkallat frånäratt
allmän synpunkt de brott åsidosät-grundar detettom av som grova
tandet brott lägstmed månaders straffminimum.är De brotts-ett sex

i första hand aktualiserar presumtionsregeln ored-ärtyper som grov
lighet borgenärer, bokföringsbrott, brott, och skatte-mot grovt grovt
bedrägeri. Också bedrägeri, förskingring, häleri,grovt grovtgrov
brott, medhjälp till de nämnda brotten, och andra brott med erforder-
ligt straffminimum omfattas regeln, allt under förutsättning deattav
grundläggande förutsättningarna uppfyllda, såsom brottet harär att
begåtts i näringsverksamhet.

Presumtionsregeln bryts särskilda skal i det enskilda fallet med-om
näringsförbud kan underlåtas. För underlåta meddelaatt att attger

förbud erfordras de skäl bär presumtionen inteän attmer som upp
sig gällande i detgör aktuella fallet; för från förbudavstå krävsatt

förbud inte från allmän synpunkt påkallat, dettaär såsom rekvisitatt
skall tolkas med stöd innehållet i 3 denna del såledesI måsteav

samlad prövning ske grundförutsättningarna för näringsför-moten
bud. En sådan prövning kan aktuell då domstolennärmare sattvara
straffet under straffminimum med tillämpning 23 kap. 5 § brotts-av
balken, exempelvis beträffande funktionär i bolag medverkat isom
mindre tillmån skattebedrägeri. också naturligtDet ärannans grova

det vid den samlade bedömningen lättare finna föräratt att utrymme
bryta presumtionen gärningen framstår engångshän-näratt som en

delse efter lång tids regelrätt företagande.en

4§

Paragrafen iändras överensstämmelse med de särskilda rekvisitenatt
betalningsunderlåtelse och konkurs förslag bortfaller.våragenom
Därutöver får också denna paragraf obligatorisk utformning. Vien
hänvisar här till vad i denna del anförts i författningskommenta-som

till § första1 stycket.ren
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5§

Förbud Förelig-skall huvudregel tid fem år.meddelas försom en av
särskilda skäl bestämma längre ñrbudstid,kortare ellerattger en

kan tiden bestämmas till lägst och högst sju år.tre
Särskilda föreligger iskäl bestämma längre fem årtid änatt en

första hand den förbudsgrundande föranleder ellerdå brottsligheten
har föranlett viktigtmycket långvarigt fängelsestraff. Det är attett
näringsförbudet i sådana slag i luften. Sefall inte framstår ettsom
avsnitt 6.4.2.

Om omständigheterna i enskilda fallet anledning tilldet anta-ger
gande vederbörande tid fem kan be-redan efter kortare åränatt en

imed driva näring, bör kortare tid kunna kommarättentros att en
fråga. Vid denna bedömning bör allmänpreventiva hänsyndock även

iI övrigt hänvisas till i fråga anförtsvad dennatas. som prop.
198586:126 162.s.

6§

Enligt 6 § sjätte punkten förbjuds uttryckligen den meddelatssom
förbud firmatecknare för sådan juridisk iatt vara person som anges

omfattar förbudet generellparagrafens fjärde punkt. Vidare haatt
fullmakt företräda juridisksådanatt person.

Lokutionen vara jirmatecknare eller i egenskap ställ-annan vara
företrädare förändring vad tidigareinnebär ingen gällt, utanav som

198586:126 164.endast förtydligande tillägg;är ett se prop. s.
Förbudet generell fullmakt innebär,ha redan förekomstenattatt av

skriftligfullmakt muntlig eller innebär förbudetsådan atten --
inte föröverträds. förutsätts således fullmäktigen ock-Det attansvar

Liksom för igjort bruk fullmakten. övrigt krävs dockså ansvarav
han känt till fullmakten för ochgivits honomtill förmånatt attatt

han varit införstådd därmed.
En generell fullmakt fullmäktigeni sin utformningtypiska enger

förföreta alla tänkas uppkommarätt åtgärder huvud kanöveratt som
huvudmannens räkning. fullmakterDet således endastär som ger en

oinskränkt behörighet bestämmelsen.närmast skall omfattas avsom
Ett i fullmakten intaget sådantförbehåll endastdenatt avser somom
styrelsen självt fullmaktens karaktärbesluta förtar inteägt dockom,

Ävengenerell. fullmäktigen be-fullmaktattav vara ger enen som
hörighet 12 § ak-motsvarande se 8 kap.verkställande direktörsen
tiebolagslagen bör fullmaktsgivarennormalt omfattas. sällan harInte

tolkningsdatumbeteckna fullmakten givitgenerellatt ettgenom som
Äveni detta huruvida fullmakthänseende. i övrigt får frågan enom
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betrakta fullmaktsrättsligagenerell enligt allmännaär avgörasatt som
principer. Se avsnitt 6.5.1

10 första§ stycket

första meningarna i paragrafens första stycke vadDe två motsvarar
§ stycket.tidigare upptagits i 10 § fjärde stycket och andra11som

Vi kan här hänvisa till vad i 198586: 126 171sagtssom prop. s.
respektive 198 och 207.s.

näringsförbud i tillämpningDet angeläget inte kommerär att ett
också viktigtvad nödvändigt. emellertidän Detär är attsenare som

i praktikeninte omedelbart ikraftträdande förbudetettman genom av
berövar den till flerinstansprövning fram-dömde rätten atten genom

tillkommittvinga kanske irreparabel avveckling. Har förbudeten
under stark förordna omedel-dissens kan det finnas skäl inteatt om
bart ikraftträdande.

tredje erinran domstolen iI styckets mening har intagits atten om
vissa fall får fastställa begränsad tid efter vilken förbudet skallen
gälla tiden behövs för avveckling näringsverksamhetom av m.m.

förbudetLiksom tidigare kan sådan avvecklingstid medges även när
skall gälla hinder inte vunnit laga kraft.domenutan attav

10 § andra stycket

Stycket i sak i tidigare lydelse. På12 § andra stycket dessmotsvarar
talan förordnandekan således inhibera underrättensöverrättenpartav

anförts iomedelbart ikraftträdande. Vi hänvisar här till vadom som
l98586:126 171.prop. s.

14§

Ändringen under-förevarande paragraf innebär den särskildaattav
rättelse, innebörden beskrivs, skall bifogas den domdär förbudetav
där näringsförbudet Domstolsverket har fram-meddelas den berörde.

förbudets inne-ställt blankett innehåller redogörelse fören som en
börd. innehåll skallDenna blankett eller med motsvarandeannan --

ibifogas förbudsdomen. viktigt dispensbeslut, föreskrifterDet är att
anledning sådan beslut och andra individuella avvikelser klartav

i anslut-framgår domslutet. också lämpligt domstolen,Det är attav
bifoga-ning till förordnandet förbud, i domslutet hänvisar till denom

de blanketten.
Om domstolen avkunnar varigenom omedelbart verkandedom nä-

ringsförbud avkunnandet under-meddelas, bör i samband medrätten
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Även skett, skallden dömde förbudets innebörd. så harrätta omom
den särskilda underrättelsen bifogas domen.

16§

rekvi-Stadgandet har endast särskildaändrats med hänsyn till deatt
Jfr. vadsiten betalningsunderlåtelse och konkurs bortfallit. som an-

förts i 198586:126 173 ffoch i avsnitt 6.5.4 ovan.prop. s.

18 första§ stycket

fått fakultativstadgandet har ändrats dels det har ut-att engenom
föreskrifter förformning, meddeladels möjlighetenatt attgenom

avvecklingstiden bort.tas
förändring iDen fakultativa utformningen innebär i sak inte någon

Genom utformningenförhållande till vad tidigare gälla.ansettssom
awecklingstid utredas för sig, medanskall den enskildes behov av en

lämpligtden relativt restriktiva prövningen det också är attav om
skall för fakultativamedge awecklingstid ske inom detramen mo-

Se avsnitt 6.5.3.mentet.

18 tredje fjärde§ och styckena

gällde tillStyckena tidigare hänvisningvadupptar genom ensom
198586:126 176.17 § andra och tredje styckena. Jfr. prop. s.

24 § andra stycket

tillsynsmyndigheten har erhållaGenom stadgandet fastslås rättatt att
polisens tillsynsupp-biträde med försådana åtgärder behövs attsom
giften i förstaskall kunna fullgöras Detpå erforderligt sätt. ärett
hand tillsynsmyndigheten behov bi-sådantskall bedöma avomsom
träde föreligger.

Tillsynsmyndigheten efterlevnadenför övervakningen avansvarar
inte för-meddelade förbud. förändrar dettaEn begäran biträdeav om
åtgärden harhållande, sig helt begärdaeller delvis. När denvare

vidtagits skall polisen tillsynsmyndigheten.redovisa utfallet till
I övrigt hänvisas till 6.7.2.vad anförts i avsnittsom
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25§

Straffstadgandet ändras endast till följd institutet tillfälligt nä-attav
ringsförbud lagen. för straffansvaret oväsentligtDetutmönstras ärur

överträdelsen skett under tid förbudet varit gällande till följdom som
lagakraftvunnen dom eller till följd förordnande omedelbartav omav

ikraftträdande.
Vi hänvisar här till vad anförts i avsnitt 6.8.1.som

26 första§ stycket

Genom ändringen huvudregel förbudstiden skall för-attanges som
längas förbudet sighar Regeln tillämplig över-överträtts. ärom vare
trädelsen skett under tid förbudet varit gällande till följd la-som av
gakrañvunnen dom eller till följd förordnande omedelbartav om
ikraftträdande.

Som förbudstiden för-huvudregel bör förlängas med den tid som
budet skärpande riktning tala den verksamhetI böröverträtts. att

vederbörande lagstridigt bedrivit haft omfattning, liksomstorsom en
det förekommit oegentligheter under överträdelsetiden.att nya

Om förlängasärskilda skäl föreligger får domstolen underlåta att
förbudstiden. Sådana naturligtvis domstolen i stäl-skäl föreligger om
let meddelar näringsförbud. domstolen funnit skäl be-Harett nytt att
döma överträdelsen ringa skäl också förbrott, talar oftasom samma

före-förlängning kan underlâtas. Särskilda skäl bör kunnaävenatt
ligga i andra domstolens prövningömmande fall, då det vidsåsom
har mycket lång tid förbudstidengått sedan löpte ut.

förBestämmelsen i den föreslagna 10 § första stycket inte stödger
förordna omedelbart ikraftträdande beslut för-att ett attom av om

länga förbudstiden. det gamla förbudet löpt sedan talanHar ut om
förlängning väckts, kommer således vederbörande under viss tid att

fri driva näringsverksamhet.attvara
På vid näringsförbud skall beslut förläng-sättsamma som nya om

ning viss tid, dagexempelvis för tid från den do-två åravse en av
i denna vinnerdel laga kraft.men

övrigtI hänvisas till vad anförts i avsnitt 6.8.2som ovan.
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Övergångsbestämmelser7.2 Förslagen till

punkten1

dagangivenkraft äriträderlagändringarna attInnebörden attav
dagdennaefterväcksnäringsförbudtalansådanbara somomen

med-harförbudFörbestämmelserna.enligt deskall prövas somnya
grundvalpåmeddelasvisserligentidigare ellerdelats avmensenare
bestämmel-äldreskallikraftträdande,väckts före lagenstalanen som

vissa undantag.dockprincipdenna görsgälla. Frånser

2 punkten

näringsförbud utmönstrasinstitutet tillfälligtSom följd urattaven
lagändringarnadagdengällabeslut upphörasådanalagen skall att

tillfälliga beslutinte sådanadockgällerträder i kraft. Detta som
meddelats.näringsförbudslutligtmedi sambandmeddelats att

3 punkten

första1 §utformningarnaberördedenDe för avgynnsammare
kraftilagändringarna trätttillämpas så18 § skallstycket och snart

innebärväckts.har Dettaförbudstalanoberoende attoch när enav
skallbrottåsidosättandenandra ängrundas påsin helhettalan isom

möjlighetsaknardomstolenocksåinnebärbifall.lämnas Det attutan
skall under-den dömdeförordnaikraftträdandeteftervid dom attatt

avveckling.tid förmedgivenunderföreskrifterkastas vissa

punkten4

stycketandrai §1fastslås presumtionsregelndenna punktGenom att
efterbegåttssådanabeträffande brottinte får tillämpas andra än som

skärpningenföljdSomlagändringarna har i kraft.det trätt avatt en
överträdelse,vidförbudstiden26 § förlängningregeln i om avav

beträffande över-tillämpaslydelsen endast fården ettatt nyaanges
varitdenOmikraftträdandet.begåtts efterträdelsebrott somsom
lag-efter detdetta såväl föreunderkastad förbud har atttrotsat som

lydelse.sinitillämpasi kraft, skall dock regelnändringarna trätt nya
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5 punkten

Endast för det fall det åsidosättande grundar näringsför-grova som
budet har skett efter det lagändringarna i kraft, får 5trätt ochatt

Är6 §§ tillämpas i sina lydelser. inte denna förutsättningnya upp-
fylld skall således törbudstidsbestämningen ske med tillämpning av
5 § i dess äldre lydelse och skall verkan förbud med till-av anges
lämpning 6 § sjätte punkten i den lydelse den hade före ikraftträ-av
dandet. Om det åsidosättandet består oegentligheter ägtgrova av som

både före och efter aktuellt datum, skall bedömning skerum en av
de oegentligheterna sedda för sig konstituerar åsi-om ettyngre grovt

dosättande; i sådant fall skall de angivna paragraferna tillämpas i sina
lydelser.nya
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Särskilt yttrande

Särskilt yttrande Bert Lindberg ochexperternaav
ÅbjörnssonRolf

Vi ställer bakom den argumentering, de slutsatser och förslagoss som
den särskilde utredningsmannen lagt fram i betänkandet demed undan-

här nedan redovisas.tag som

Avsnitt 6.1.4 Behov förändringav

Enighet råder inom utredningen frågan automatisk konkurs-att om
karantän ligger utanför utredningsuppdraget. Utredningsmarmen har
dock funnit sig föranlåten i sammanhanget något beröra dennaatt
fråga. Han har därvid kommit till den slutsatsen starka skäl talaratt

införa konkurskarantäninstituti Sverige.mot att ett
I denna fråga vi mening.är Vår uppfattning fråganär attav annan

automatisk konkurskarantän under kortare tid kan utgöraom en etten
värdefullt komplement till det renodlade och förenklade näringsför-
budsinstitut utredningen i detta betänkande lämnar förslag till. Visom
finner det därför viktigt möjligheten komplettera näringsförbuds-att att
institutet med kortvarig automatisk konkurskarantän börnärmareen
utredas.

Vårt ställningstagande i denna fråga bygger vi på följande faktorer.
Skattemyndigheten i Stockholm har i sitt remissvar på betänkandet

konkursgäldenären föreslagit bl.a. frågan konkurskarantänatt om
övervägs. Myndighetens ställningstagande frånskiljer sig det tidigare
norska på avgörande punkter. tidensystemet Tanken skallär att vara
kort, dvs. månader eller, konkursen tilllängre, dess densex om varar

avslutad.är ställningstagandet bygger införs lagdetatt en ny om
företagsrekonstruktion, i vilken reglerna inarbetas.ackordom

Det önskvärt företagär rekonstrueras ackord i stället föratt genom
konkurs. Det iär dag vanligt fortsätterverksamheten igenom att ett

bolag efter konkurs, eftersomnytt konkurs normalt såvälen gagnar
företrädarens kreditgivarnas intressen.som

Har företrädare för fåmansbolag obestånd för avsiktpåetten att
driva verksamhet vidare, får han lagen företags-samma genom om
rekonstruktion möjligheterstörre genomföra ackord. Går bola-att ett

inte rekonstruera och driverget företrädarenatt verksamhetannan
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själv eller i andra bolag, bör avvecklingsackord möjligtett attvara
uppnå. sådantEtt bör borgenärerna utdelningstörre konkurs,änge en

leder till ytterligare kostnader.som
Fortfarande kommer det dock lönsammare rekonstrueraatt attvara

konkurs ackord.ängenom genom
Skattemyndigheten det enklaste och minst ingripandeatt sättetanser

förmå företrädarna välja ackord iatt stället för planerade bolags-att
konkurser konkurskarantänär för företrädaren.en

En tidsbegränsad konkurskarantän knappast företrädarenutsätter för
större rättsverkningar de drabbarän drivit närings-som en person som
verksamhet i firma och själv försatts i konkurs. Han haregen automa-
tiskt karantän medan konkursen pågår.

Statens kostnader minskar och den allmänna samhällsmoralen stärks
antalet planerade konkurser minskar.om

Man skulle kunna de kvalificeradepå konkursutredning-satsa mer
Endast liten del alla misstänkta brott utreds i dag. En ökadarna. en av

satsning konkursutredningarpå ocksåär förutsättningarna för atten av
näringsförbudengöra effektiva.

Avsnitt 6.4.2 Förbud skall kunna meddelas för tiden av upp
till sju är

dettaI avsnitt redogör utredningsmannen bl.a. för sin hur långpåsyn
den maximala förbudstiden bör Han redovisar därvid det inteattvara.

lämpligtär medge längre förbudstidännu sju föratt än kunnaär att
täcka i betänkandet redovisad mindre vanlig situation.en

Vi gör bedömning. Vår uppfattning förbudstiden börären annan att
Ävenkunna bestämmas till högst tio år. det matematiskaom resone-

utredningsmannen bygger sin argumentering ipå och förmang som
sig inte felaktigtär kanså enligt vår mening verkligheten visa sig vara
sådan det vidäven brottslighetgrövre kan befinnasatt lämpligt meden

längre förbudstid. Samhället kan nämligen behöva skydda sigen en
något längre tid från i fråga driverpå näringsverk-att nyttpersonen
samhet. Vi längre förbudstid bör kunna bli aktuellt.ex. attanser en
vid synnerligen svåra och fall eller vid återfall i brotts-grövregrova
lighet näringsförbudsgrundande.är Vi talar här inte fall därsom om
26 § i lagen kan bli tillämplig.
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