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önskade. I själva verket går förslaget närmast ut på att skapa två klasser av stan-
dardformulär, nämligen de auktoriserade och de icke auktoriserade. Skillnaden
mellan dessa klasser skulle ligga i att de civilrättsliga verkningarna voro olika.
Domstolarnas prövningsfrihet skulle öka i fråga om den senare klassen men minska
i fråga om den förra; det är sålunda inte fråga om att generellt minska dom-
stolarnas inflytande. En sak för sig är, att jag inte för min del är någon varm
anhängare av allmänna stadganden av typ skuldebrevslagens 8 § med dess indivi-
duella skälighetsprövning. Och om man bortser från Sverige kan man inte heller
säga, att vi nordiska jurister allmänt skulle uppfatta den princip paragrafen bygger
på som en generell regel på kontraktsrättens område.

Jag ville slutligen också säga, att jag ingalunda är någon motståndare till agreed
documents. Tvärtom. Auktorisationsförslaget syftar ju bl.a. till just att i ökad
utsträckning inspirera till och möjliggöra underhandlingar och avtal om formulärens
innehåll; partsrepresentanter skulle kunna tillsättas t.o.m. för oorganiserade grupper,
sådana som »praktbandsköparna». Professor Godenhielm trodde, att jag skulle leva
i den föreställningen, att agreed documents ofta skulle utgöra hastverk. Detta visar,
att han, såsom han själv framhöll, inte riktigt fördjupat sig i referatet. Det jag
avsett är, att det kan förekomma fall, då den ena parten inte nämnvärt kunnat
påverka formulärets innehåll; i sådana fall borde formuläret, trots att det formellt
är ömsesidigt, behandlas som ett ensidigt formulär.

UTSÖKNINGSFÖRFARANDET OCH DET

MODERNA SAMHÄLLET.

(Se bil VII)

Referenten, professor Per Olof Ekelöf (Uppsala):
Mina damer och herrar!
Som framgår av min uppsats x kan i de nordiska länderna vanliga

förmögenhetsrättsliga fordringar inte verkställas i gäldenärens avlö-
ning, i annan mån än denna är förfallen.2 Sådan s.k. l ö n e -

1 Då jag avlämnade manuskriptet till min uppsats, var detsamma ej i tryck -
värdigt skick. Jag utgick nämligen från att jag skulle beredas tillfälle att läsa kor-
rektur på uppsatsen. Då detta visat sig vara ett misstag från min sida, har uppsat-
sen kommit att bli bemängd med en del tryckfel, språkliga onöjaktigheter och sak-
ligt mindre riktiga uppgifter. Vidare äro ordalagen på sina håll sådana, att dessa
inte utgöra något adekvat uttryck för vad jag menat. Trots dessa brister tror jag
dock att själva tankegången skall vara begriplig.

2 Denna uppgift har befunnits helt oriktig i vad angår Finland. Enligt gällande
finsk rätt kan ett utmätningsbeslut nämligen omfatta även i framtiden förfallande
lönebelopp. Mina bristande kunskaper i finska språket förklarar att jag ej upp-
märksammat detta. Då emellertid det verkliga förhållandet inte heller framkom
under debatten på Juristmötet, skall jag be att i efterhand få lämna följande kom-
pletterande upplysningar rörande finsk rätt. Desamma har jag hämtat ur material,
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u t m ä t n i n g förekommer i Sverige, men är utomordentligt säll-
synt, och jag tror det är den mest olustiga form av verkställighet, som
överhuvudtaget förekommer. Undantag har också gjorts för vissa
fordringar, framför allt familjerättsliga underhållsbidrag, skatter och
böter. Här kan exekutionsbeslutet alltså omfatta även i framtiden för-
fallna lönebelopp, fast naturligtvis verkställighet aldrig får ske med
avseende på ett visst sådant belopp innan detta är förfallet. Denna exe-
kutionsform, som vi svenskar kalla för i n f ö r s e l , är en smidig och
effektiv form av verkställighet. Nu är det så, att man i de stora kultur-
länderna — USA, England, Frankrike och Tyskland — kan indriva
också förmögenhetsrättsliga fordringar genom införsel eller något annat
därmed likvärdigt exekutionsmedel. Och den stora frågan är: Vore
detta även någonting för oss?

De skäl, som anförts för den gällande rättens ståndpunkt har jag
granskat i min uppsats på sid. 6 ff. Trots att jag försökt bedöma dem så

som ställts till mitt förfogande av finska jurister. Härför ber jag att få uttala ett
varmt tack.

Innan 1941 innehöll den finska UL 4: 6 följande bestämmelser: »Ej må avlöning
eller pension utmätas förr än gäldenär är berättigad att den lyfta.» Denna bestäm-
melse upphävdes på riksdagens initiativ. Som motivering härför anfördes av Lag-
utskottet i dess betänkande nr 6 vid 1941 års riksdag: »Då detta förbud, beträf-
fande vilket i vissa lagar uttryckliga undantag stipulerats, icke iakttagits och av
praktiska skäl icke kan iakttas, anser utskottet, att momentet i fråga borde ute-
slutas ur lagen.» — De berörda undantagen avse förmodligen bl.a. bestämmelser om
införsel för underhållsbidrag. I övrigt förefaller mig den anförda motiveringen
gåtfull.

Sedan 1941 kan sålunda ett beslut om utmätning omfatta även i framtiden för-
fallna lönebelopp. Trots detta skulle utmätningsman emellertid utfärda ett till
arbetsgivaren riktat betalningsförbud beträffande varje särskild lönerat. Denna
opraktiska ordning avskaffades 1955. Detta år berikades UL 4: 6 nämligen med
följande bestämmelse: »Vid utmätning av lön eller pension gäller betalningsförbud

utan avbrott till dess den som förrättat utmätningen skriftligen meddelat
utbetalaren, att fordringen och förrättningsarvodet till fulla beloppet indri-
vits .» Fortfarande synes det emellertid vara nödvändigt att en exekutions-
betjänt vid varje avlöningstillfälle uppbär den utmätta delen av avlöningen. Man
kan sålunda ej förelägga arbetsgivaren att per post sända denna till utmätnings-
mannen.

Det utmätningsfria beloppet av varje lönerat är V3, dock att gäldenären alltid
skall få behålla ett visst minimibelopp, som beräknas med hänsyn till antalet
familj emedlemmar.

Angående förhållandena i praxis må följande siffror lämnas. I Vasa stad utgör
antalet löneutmätningar 90—95 % av alla utmätningar i staden. År 1956 voro i Hel-
singfors (H) av 6 986 utmätningar 2 474 löneutmätningar. Motsvarande siffror för
Helsingfors-Hoplaks (H-H) voro 201 och 115 samt för Helsingfors-Malm (H-M)
594 och 417. I H inflöto samma år genom lösöreutmätning och frivillig betalning
53.343.965 mark, medan löneutmätningarna gåvo 102.939.252 mark. I H-H kommo
av ett indrivningsresultat på 10.290.865 mark 8.073.753 mark på löneutmätningarnas
konto. — Gäldenären lämnade sin arbetsanställning vid eller efter den första löne-
utmätningen i 57 fall av 417 i H-M samt i 27 fall av 115 i H-H. I H har 1 640 löne-
utmätningar av 2 474 lett till positivt resultat.
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välvilligt som möjligt, har jag funnit dem föga övertygande. Sedan kom-
mer jag på sid. 13 ff till skälen för att man skulle ändra lagen därhän
att det ginge att få införsel även för förmögenhetsrättsliga fordringar.
Nu kanske någon tycker det vara självklart att vi skall ändra gällande
rätt på den här punkten. Har en borgenär en fordran, så skall väl staten
i all rimlighets namn ställa effektiva exekutionsmedel till hans förfo-
gande! Men det är inte så självklart. Det kan hända att speciella om-
ständigheter motiverar att man här har en lex imperfecta och att borge-
nären sålunda, trots att han har en fordran, inte kan få någon effektiv
verkställighet. I vårt fall kunde detta motiveras av att man ville hämma
kreditgivningen till löntagare utan utmätningsbara tillgångar. Och
skälet för en lagändring skulle sålunda vara att man ville underlätta för
sådana löntagare att få kredit.

Den kredit det här framför allt är fråga om, är den s.k. k o n s u m-
t i o n s k r e d i t e n . Mellan vårt problem och frågan om konsumtions-
krediten i samhället råder det sålunda ett intimt funktionellt samman-
hang. I min uppsats har jag också framkastat den hypotesen att den
allmänt förekommande oviljan mot införsel för förmögenhetsrättsliga
fordringar sammanhänger med oviljan mot att det beviljas konsumtions-
kredit. I motiven till den svenska utsökningslagen, som kom till på 1870-
talet, skymtar denna ovilja mot konsumtionskrediten. I övrigt bygger
kommittén emellertid på de skäl, som jag i min uppsats betecknar som
ohållbara och vilka jag menar vara ohållbara i varje tänkbart samhälle.
Nu är det ju inte ovanligt att man som motiv för en ändring av gällande
rätt — medvetet eller omedvetet, av politiskt-taktiska skäl eller andra
anledningar — anför helt andra skäl än dem, som verkligen varit den
framdrivande kraften till den ifrågavarande lagändringen. Jag vet inte
hur det har varit med den saken i det här fallet. Men det är en hän-
delse, som ser ut som en tanke, att några år tidigare, år 1869, den nord-
tyska förbundsdagen avskaffade införsel i arbetarlöner, som inte upp-
gick till 400 thaler årligen. Denna reform väckte på sin tid stort upp-
seende i Europa och man lovprisade dess socialpolitiska tendens och
allmänna klokhet. Inom tysk doktrin har reformen satts i samband med
förhållandena inom den tyska storindustrin, som ju redan då hade en
betydande omfattning. Både industriidkarna och deras arbetare skulle
ha varit intresserade av att de senare, vilka på den tiden hade en lön som
nätt och jämnt räckte till för en torftig bärgning till nästa lönetillfälle,
använde sin knappa inkomst till sitt eget och familjens uppehälle och
inte till skuldbetalning.

Å andra sidan ligger det naturligtvis till på det sättet, att inkomst-
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kurvan och behovskurvan för en enskild individ sällan sammanfaller
under individens liv. Tillgången till en viss konsumtionskredit möjlig-
gör därför en snabbare och säkrare behovstillfredsställelse under livets
skiftande förhållanden. Frånsidan av denna vackra medalj är bara den,
att löntagaren-gäldenären inte alltid har ansvarskänsla och ekonomiskt
sinne nog att sköta sina ekonomiska förhållanden, och att han kan
komma att missbruka sina kreditmöjligheter. Det var risken härför
som låg bakom den nordtyska lagen av 1869.

Emellertid har i Västeuropa samhällsförhållandena starkt förändrats
under de senaste hundra åren. Vad jag sagt härom i min uppsats
skall jag nu upprepa endast på två punkter. Det är inte bara så, att
människorna genomsnittligt har större allmänbildning och bättre ekono-
miskt sinne än förr i tiden. Levnadsstandarden har också undergått en
anmärkningsvärd förbättring. Så har den svenska industriarbetarens
reallön mer än sexdubblats sedan 1860-talet. Vidare förtjänar emeller-
tid utvecklingen i Förenta Staterna att uppmärksammas i detta samman-
hang. Där fanns tidigare precis samma motvilja mot konsumtionskre-
diten, som vi känner till från våra länder och vilken framför allt har
burits upp av konsumentkooperationen och arbetarrörelsen. Denna
ovilja mot konsumtionskrediten förefaller numera alldeles ha försvunnit.
Yankees har blivit i hög grad »credit minded». Det anses fint att köpa
på kredit, enär sådana inköp visar att säljarna har förtroende för köpa-
rens sätt att sköta sina affärer. Och det köps också på kredit i en all-
deles fantastisk omfattning. För närvarande skulle 10—12 % av kon-
sumtionen tillfredsställas på detta sätt. Jag tycker att detta är ett
memento särskilt för oss svenskar — man brukar ju säga, att vi är de
mest »amerikaniserade» av alla Västeuropas folk. Är det nu så att vår
livsåskådning och våra livsförhållanden alltmer kommit att likna ameri-
kanarnas, är väl detta ett tecken på att den rättsliga reglering, som vi
diskuterar här i dag, utgör en relikt från ett tidigare kulturskede och att
densamma inte riktigt passar in i det samhälle vi i övrigt skapat oss.

Även frågan om införsel för skadestånd på grund av brott skall jag
väl beröra med några ord. Åtminstone i Sverige är det så, att det i de
flesta brottmål, som är av någon större betydelse, förs skadeståndstalan
från målsägandens sida. Fälls den tilltalade till straff, döms det ut ett
större eller mindre skadestånd. Men skadeståndsdomen stannar nästan
alltid på pappret. Har inte den tilltalade ansvars- eller garantiförsäk-
ring, är det mycket sällsynt att målsäganden får någon ersättning, ty de
som begå brott, sakna ofta utmätningsbara tillgångar.

På sistone har detta väckt en viss irritation och man har frågat sig
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om inte den svenska statsmakten är alltför ömsinnad mot gärningsmän-
nen och alltför kallsinnig mot målsägandena. Ur rent reparativ syn-
punkt finns det emellertid inte något skäl för att en person skall få sin
skada ersatt just i det fallet, då denna åsamkats genom en brottslig
handling. Skulle skadan vara casuell, finge han ju själv stå för den-
samma. Vidare kan man fråga sig, varför just gärningsmannen skall
betala skadan, och inte Ni eller jag? Detta är dock något, som tarvar
sin motivering. Så vitt jag förstår finns det bara ett tänkbart rationellt
skäl för att just den, som vållat skadan, skall ersätta denna och det är,
att det vore ändamålsenligt att utkräva en vedergällning av denne, att
åsamka honom ett lidande därför att han begått gärningen ifråga. Den
bakomliggande tanken måste då vara den, att utkrävandet av en dylik
vedergällning skulle ha en allmänpreventiv effekt.

Emellertid må man i detta sammanhang uppmärksamma att helst
bör en straffrättslig sanktion också ha en gynnsam individualpreventiv
effekt eller åtminstone medföra så lindriga skadliga biverkningar i detta
hänseende, som det är möjligt. Härvidlag kan man fråga sig om det är
välbetänkt, att i så stor utsträckning som för närvarande är fallet, ådöma
frihetsstraff och sammanföra människor, som begått brott, till gemensam
samvaro på en anstalt. Vill man emellertid inskränka användningen
av denna sanktion, måste man ersätta den med någon annan och då är
naturligtvis en tanke den, att man skulle använda sig av skadestånds-
sanktionen men effektivisera denna genom att skadeståndet kan indrivas
genom införsel. Själv tror jag emellertid inte så mycket på den lös-
ningen av frågan. Det är ju mången gång beroende på en sinkadus, om
det blir någon skada och hur stor skada det blir. Och det kommer där-
för att ofta föreligga en uppenbar disproportion mellan gärningsmannens
skuld och betalningsförmåga å ena sidan och å andra sidan det skade-
stånd han skall betala, vilket omöjliggör att detta uppfattas som en
rättvis vedergällning av brottet. Den kritiken drabbar emellertid också
kombinationen straff och skadestånd, för den händelse man verkligen
gör allvar av skadeståndssanktionen genom att driva in skadeståndet
genom införsel. Att detta system överhuvudtaget befunnits acceptabelt
tror jag sammanhänger med att skadeståndsdomen i så hög grad stannat
på pappret även i sådana fall, där gärningsmannen haft en anställning
och en förhållandevis hygglig lön.

Vill man minska användningen av frihetsstraff, erbjuder sig under
sådana omständigheter ingen annan ersättning härför än bötesstraffet.
Jag antar att böterna utmäts i dagsböter och att dagskvotskalan byggs
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ut på det sättet, att man kan ådöma fler dagsböter än för närvarande.
Även med den lösningen kommer emellertid skadeståndet in i bilden.
Man kan nämligen fråga sig om allmänheten någonsin uppfattat det
offentliga straffet — vare sig det varit fråga om frihetsstraff eller om
böter, som tillkommit statskassan — som en så naturlig vedergällning
av brottet som den gamla boten, vilken ju åtminstone delvis kom måls-
äganden till godo. Denna sanktion står i en »intimare» relation till den
brottsliga verksamhet, som skall vedergällas, än det offentliga straffet
gör. Från olika håll har också den tanken framkastats, att de böter var-
till gärningsmannen dömts och vilka drivs in genom införsel, borde till-
falla målsäganden som en avbetalning på skadeståndet. Men går man
den vägen, låter det sig inte göra att driva in även resten av skadeståndet
genom införsel, ty då kan resultatet i det enskilda fallet bli både inhu-
mant och orättvist.

Med dessa sporadiska antydningar har jag endast velat antyda, att
jag inte tror man kan åtnöja sig med ett stadgande om att skadestånd på
grund av brott kan indrivas genom införsel. Vill man genomföra en
reform i denna riktning, måste man samtidigt underkasta det straffrätts-
liga sanktionssystemet en revision.

Korreferenten, sorenskriver Ole F. Harbek (Horten):
Den sivile eksekusjonsretten er et så omfattende emne, med så tall-

rike detalj spörsmål, at det utvilsomt er formålstjenlig å avgrense emnet
og beskjære det meget sterkt, slik som også referenten, professor Ekelöf,
har gjort, når man skal gjöre det til g jenstand for en diskus jon mellom
jurister fra de nordiske land.

For det förste er emnet av prof. Ekelöf begrenset til fullbyrdelse av
pengekrav. Dernest er skåret vekk de problemer som oppstår når skyld-
neren er en jordbruker, en handelsmann, eller annen næringsdrivende,
han driver f.eks. et industrielt foretagende. I sistnevnte tilfelle vil skyld-
neren etter norsk rett kunne ha pantsatt det meste av sine eiendeler,
hva enten de består i fast eiendom eller i maskiner og annet inventar,
eller i råvarer og ferdige produkter. Det blir da som oftest ikke meget
igjen til en kreditor som ikke har sikret seg ved såkalt frivillig pant eller
ved forbehold om eiendomsrettt til ting som er solgt på avbetaling.

Problemet er derved begrenset til lönnsmottag ere — arbeidere og
funksjonærer i offentlig eller privat tjeneste. Også for denne kategori
av skyldnere er det mange forskj eilige spörsmål som kan oppstå. Også
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en lönnsmottager kan jo ha fast eiendom, og han har som oftest mer
eller mindre av lösöre. I en viss utstrekning er slike eiendeler imnstatt
fra eksekusjon i forskj eilig grad etter arten av det krav som det sökes
dekning for.

Jeg fölger prof. Ekelöfs opplegg og innskrenker meg til å behandle
problemet om innförsel eller utlegg i lönnskrav.

For en korreferent, som bare har en begrenset tid til sin rådighet,
kan det likevel ikke bli tale on noen inngående behandling selv av dette
begrensede emnet. Det ville forövrig heller ikke være nödvendig all
den stund vi har prof. Ekelöfs dyptgående og allsidige utredning. For
en korreferent kan det derfor bare bli spörsmål om å omtale enkelte av
de spörsmål som reiser seg.

Den vanlige regel i Norge for alminnelige pengekrav er — som prof.
Ekelöf sa — at det ikke er adgang til å få utlegg i lönn för lönnen er for-
falt til betaling. Denne regel gj elder ikke bare for egentlige lönninger,
men for all slags godtgjörelse for arbeide, og likeså for de fleste slags
pens joner og lignende.

Og den faktiske mulighet for å få utlegg i forfalte lönnskrav er så
liten at den ikke kan sies å ha noen praktisk betydning. I allfall såvidt
jeg vet, er det meget sjelden at det lykkes for en kreditor å få utlegg i
skyldnerens forfalte lönnskrav. Det er derfor ikke noe han regner med,
— ja som regel ikke engang noe han gjör försök på, selv om han heller
ikke har noen annen utvei for å få dekket sitt krav.

Fra denne alminnelige regel har vi i Norge unntak for 3 grupper av
kreditorer: 1) Stat og kommune for krav på skatter, 2) ektefelle og
barn for krav på underholdsbidrag og 3) den som har krav på skades-
erstatning for en forsettlig handling fra skyldnerens side.

Når man skal overveie om adgangen til lönnstrekk bör utvides til
å gjelde andre gj eldskrav, kan det være nyttig å se på hva grunnen er
til at skatter og familiebidrag har fått det privilegium at det til fordel
for slike krav kan kreves trekk i lönn. (Erstatningskrav skal jeg komme
tilbake til senere).

Professor Ekelöf anser grunnen å være at villigheten til å betale
pleier å være spesielt liten likeoverfor det offentlige, og at familiebidrag
fyller et behov som er av »lika ömmande natur».

Etter min oppfatning er det også et annet karakteristisk trekk som
gir grunn til å sette skatter og familiebidrag i en særstilling: Kreditor
har i disse tilfelle ikke noe valg om han vil gi kreditt eller ikke. För-
pliktelsen til å betale oppstår i henhold til lov, og det er spesielle og
sterke samfunnsmessige grunner til stede for at en del av lönnstagerens
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inntekter må avholdes til dekning av disse förpliktelser. Kreditor har
ikke her noen annen mulighet for å sikre seg betaling på forhånd. Man
kan også se saken slik at en lönnstager bare har krav på den del av
lönnen som blir tilbake når skatter og familiebidrag er dekket. Det er
iöynespringende at de ikke er det samme presserende behov for et lig-
nende privilegium for ordinære gjeldskrav. Særlig legger jeg vekt på at
det iallfall som regel har vært en frivillig sak for en kreditor om han
ville tilstå skyldneren kreditt. Vel er det så at skyldneren har lovet å
betale, og naturligvis er også samfunnet interessert i at kontraktsmes-
sige förpliktelser blir oppfylt. Men det er et spörsmål om ikke samfun-
net er ennå mere interessert i at en lönnstager ikke skal kunne binde
sine fremtidige lönnsintekter ved å påta seg förpliktelser.

Det har i Norge fra kreditorforeninger vært reist krav om adgang til
lönnstrekk for vanlig gjeld. Det har vært sagt at en slik adgang er den
eneste mate hvorpå private kreditorer kan nå den minst sympatiske
debitor, mannen med de store inntekter som stifter gjeld alle steder
uten tanke på å betale, og som sorger for at det aldri er utlegg å finne.
Og jeg skal medgi at en kreditors forargelse i slike tilfelle kan være
forståelig.

Allike vel vil jeg hevde at det er en meget stor forskjell på behovet
for lönnstrekk i slike tilfelle og når det gj elder skatter og familiebidrag.

For skatter og familiebidrag vil jeg betegne det som en nödvendighet
å gi adgang til lönnstrekk, og til å gi dem fortrinnsrett fremfor andre
g j eldskrav.

Jeg mener også at det er nödvendig med et hårdere inngrep i lönnen
til fordel for skatter o familiebidrag. Skyldneren har her en samfunns-
messig plikt ikke bare til å la en del av lönnen gå til dekning av disse för-
pliktelser, men også en likefrem sosial plikt til å utföre arbeide for at
kravene kan bli dekket. Kravene kan her nesten sidestilles med skyld-
nerens rett til å få dekning for sitt eget eksistensminimum.

I Norge blir familiebidrag fastsatt til et bestemt belöp pr. uke eller
måned under hensyntagen til skyldnerens ervervsmuligheter, til hans
skatteforpliktelser, hans personlige behov og til andre nödvendige fra-
drag i lönnen. Lönnstrekk for skatt var för loven om skatt av årets
inntekt ble satt i kraft, begrenset til 20 % av lönnen for lavere inntekts-
klasser og som regel til maksimum 30 % for större inntekter. Og man
kunne ikke foreta lönnstrekk lenger enn 5 år fra forfall. Etter loven om
skatt av årets inntekt trekkes som forskuddsskatt som oftest 30 %, men
prosenten kan være mindre for lavere inntekter og betydelig höyere for
större inntekter. Dessuten vil det kunne trekkes for andre forfalne
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skattekrav. Med den sterke progressive beskatning vi nå har, vil det
ikke være lett å finne mannen som kan sitte uforstyrret med en lönn
som er betydelig större enn nödvendig for en livsförsel som stemmer
med den situasjon han befinner seg i.

Jeg kan nok være enig med prof. Ekelöf i at det rent prinsipielt ikke
er grunn til å avvise tanken om utlegg i lönn for alminnelige gjeldskrav.
Jeg går da — likesom han — ut fra at det bare er tale om utlegg i en del
av lönnen, således at skyldneren beholder nok til å opprettholde en rime-
lig levestandard. Under denne forutsetning synes det i og for seg ikke
å være mere brutalt å gjöre et innhugg i hans lönn enn å t a fra ham
lösöregjenstander eller andre eiendeler til dekning av kreditorer; kan-
skje snarere tvertom.

Allike vel mener jeg det kan reises vektige innvendinger mot å gi en
alminnelig adgang til lönnstrekk.

Jeg vil först nevne de praktiske vanskeligheter.
Etter min mening ville man ikke for inndrivelse av gjeldskrav kunne

fastsette et bestemt belöp eller en bestemt prosent av lönnen som skulle
være fri for utlegg, slik som man gjör når det gj elder skatter. Jeg tror
man ville være henvist til — som også prof. Ekelöf var inne på — å fast-
sette skjönnsmessig i det konkrete tilfelle hvor stort belöp en kreditor
skulle kunne legge beslag på. Herunder måtte hensyn tas til forsörgel-
sesbyrde og andre personlige forhold, eventuelt sykdom hos skyldneren
og hans familie, hans förpliktelser til å betale skatt og familiebidrag, som
måtte gis ubetinget prioritet, og vel også f.eks. til förpliktelser etter
avbetalingskontrakter og lignende. Man kunne i det hele tatt ikke senke
hans levestandard vesentlig, og i allfall ikke i samme grad som når det
gj elder skatter og familiebidrag, og man kunne derfor ikke gå så skjema-
tisk til verks. Det lönner seg som bekjent heller ikke »å binde mulen
på den okse som tersker».

Den skjönnsmessige vurdering måtte vel helst foretas av eksekusjons-
myndigheten med adgang til anke eller rekurs til en höyere instans,
fortrinnsvis en domstol. Jeg skulle tro at man da ofte ville få en ganske
vidlöftig prosedyre og bevisförsel med betydelige prosessomkostninger,
slik som det ofte er tilfelle i familiesaker. Og resultatet ville vel som
regel bli temmelig magert for kreditor — på grunn av de andre krav
— skatter og annet — som måtte gis fortrinsrett.

Prof. Ekelöf antyder den fremgangsmåte at det allerede i gjeldsdom-
men fastsettes adgang til trekk i lönn med et visst belöp. Noe lignende
finner jo sted i dommer om familiebidrag. Men jeg tror ikke det ville
være praktisk i andre saker. Man tenker f.eks. på vekseldommer og
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dommer i andre saker hvor skyldneren er uteblitt, for ikke å tale om de
tilfelle da eksekusjon holdes uten noen dom, på grunnlag av gj eldsbrev.
Og i et vanlig tvistemål hvor begge parter möter, ville saksbehandlingen
i uforholdsmessig grad kunne ble vidlöf tigg j ort ved pr osedyre om hvor
stor del av skyldnerens lönn kreditor skulle kunne få utlegg i. Og dette
kanskje på et tidspunkt da det ennå er uvisst om den endelige dom vil
gå ut på at saksökeren har noe krav, eller hvor meget.

Dertil kommer at det måtte være adgang — både for kreditor og for
skyldneren — til å få en ny vurdering hvis forholdene ble endret, hen-
holdsvis til bedring eller forverrelse av skyldnerens ökonomi. Og skulle
det dukke opp nye prioriterte krav — skatter eller familiebidrag —
måtte de gå foran og således foranledige en ny vurdering av hvorvidt
det blir noe igjen til alminnelige kreditorer. Og hvilken betydning
skulle det få om skyldneren påtok seg nye förpliktelser ved å kjöpe ting
på avbetaling? Jeg kan ikke skjönne annet enn at det hele apparat
måtte bli meget komplisert, og at det ville före til megen prosedyre og
derfor betydelige prosessomkostninger, og — vel å merke — med liten
utsikt til å oppnå noen effektiv inndrivelse av gj eldskrav.

Effektiviteten ville naturligvis ble forskj ellig alt etter hvor hårdhent
man ville være overfor skyldneren, hvor lite man ville la ham beholde
av sin lönn. Men jeg kan vanskelig tenke meg at noen ville finne det
stemmende med samfundsmessige eller humane hensyn å gå hårdt frem,
særlig hvor det ikke bare ville være skyldneren selv, men også hans
familie som ble rammet.

Hvilke virkninger ville så en ordning som den antydede ha for kre-
dittgivning — for personalkreditten?

For banker og lignende kredittinstitusjoner skulle jeg tro at virk-
ningene ville bli meget liten. De ville neppe gi lån i tillit til at de ville
kunne få utlegg i låntagerens lönn. Private låntagere ville kanskje være
noe mere opptimistiske, men neppe meget. Derimot kan det lettere
tenkes at kjöpmenn ville strekke seg lenger m.h.t. å selge varer på kre-
ditt, særlig hvis konkurransen mellom selgerne ble större enn den er i
dag. Men ville dette være noen heldig utvikling, sett fra et samfunds-
messig synspunkt?

Salg til lönnsmottagere på kreditt foregår kanskje nå for tiden i noe
mindre utstrekning enn för. Grunnen kan dels være at vi for det meste
har hatt selgers marked, således at kjöpmenn har liten oppfordring til
å ta risikoen ved kredittgivning. Dels er vel årsaken at vi har liten
arbeidsledighet og bra lönnsinntekter, slik at de fleste lönnsmottagere
ikke har så sterkt behov for å kjöpe på kreditt. Men likevel foregår det
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utvilsomt betydelig kredittgivning, vesentlig av kortsiktig art, f.eks. hus-
holdningshandel som forutsettes regulert ved betaling pr. uke eller pr.
måned. Jeg kjenner ingen statistiske data herom, min oppfatning er
derfor bare bygget på et inntrykk av forholdene i Norge. Dette inn-
trykk gir meg også den oppfatning at de aller fleste lönnsmottagere
betaler sin gjeld, selv om det ikke ville være lett for en kreditor å få
dekning hos dem hvis de unnlot å betale. Man har vel lov til å si at
betalingsmoralen gjennomgående er bra.

Men naturligvis har vi unntagelser. Folk som lettsindig stifter gjeld
uten å ha översikt over sin mulighet for å betale, og folk som kjöper på
kreditt mere eller mindre bevisst i den hensikt å la være å betale. (Den
sistnevnte kategori tror jeg dog neppe er særlig talrig.) En kjöpmann
som seiger på kreditt vil sikkert gjöre den erfaring at han av og til lider
tap — også på folk som tjener så godt at de burde kunne betale. Han
regner også sikkert med å ha noe tap på utestående fordringer.

La oss nå tenke oss at kreditor fikk en större eller mindre mulighet
for å få dekning ved innförsel eller trekk i skyldnerens lönn. Det synes
klart at fristelsen til å selge på kreditt ville öke, og at mange også ville
overvurdere den chanse de derved ville få til å få betaling i tilfelle
hvor de nå ikke kan komme noen vei overfor en skyldner. Og hvilke
lönnsmottagere ville det være som særlig benyttet seg av den ökede
adgang til å kjöpe på kreditt? Neppe så meget de forstiktige og veder-
heftige som regner med å skulle betale sin gjeld. Men desto mere de
lettsindige eller optimistiske som lar spörsmålet om betaling være et
fremtidsspörsmål, og lar sine kjöp bestemme av önsket om å tilfredstille
dagens behov.

Jeg har vanskelig for å innse at det vil være en heldig utvikling om
det ble mere alminnelig at lönnsmottagere kjöper forbruks varer på kre-
ditt. Hvis forventningen om å kunne söke dekning i skyldnerens lönn
skulle öke kredittgivningen, skulle jag tro at resultatet ville bli skuf-
felser for kreditor og en uheldig ökning av gjeldsbyrden for lönnsmot-
tagere.

Man bör i denne forbindelse også se hen til at en lönnstager sam-
tidig som han kjöper varer på kreditt også ville ha adgang til å öke sin
gjeldsbyrde ved å kjöpe på avbetaling mere eller mindre unyttige ting.

I det hele er jeg tilböyelig til å se en styrkelse av personalkreditten
på det grunnlag at det kan tas utlegg i den fremtidige lönn, for å være
mere til skade enn til gavn.

At det er et visst behov for personalkreditt som det både er beret-
tiget og forsvarlig av en lönnstager å utnytte og som også samfunds-
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messig er gavnlig, er nok så. Men dette behov tilfredstilles for det meste
ved adgangen til å kjöpe på avbetaling. Det er endog et spörsmål om
ikke kredittgivning ved avbetalingshandel brukes i större utstrekning
enn heldig er. Kjöp på kreditt av den slags varer som forbrukes i den
daglige livsförsel, skulle jeg tro i overveiende grad er skadelig, iallfall
når det gj elder varer som konsumeres på så kort tid at det ikke er prak-
tisk med salg med eiendomsforbehold.

Jeg kan nok tenke meg visse, enkeltstående tilfelle hvor det er lyk-
kes en lönnsmottager å stifte gjeld som det ville være rimelig grunn til å
tilläte blir betalt ved trekk i hans lönn. Det kunne derfor reises spörs-
mål om hvorvidt man ikke i slike særtilfelle skulle gi kreditor adgang til
fyldestgjörelse ved lönnstrekk. Eksekusjonsmyndighetene måtte i såfall
få å vurdere ikke bare om lönnen var stor nok til at en del av den skal
reserveres for en slik kreditor, men også om gj eldskravet er av den
art at det skulle tilståes en slik særstilling. Det ville ikke bli noen lett
oppgave for eksekusjonsmyndighetene, og en sak om dette ville vel oftest
innby til en vidlöftig prosedyre og bevisförsel. Jeg stiller meg derfor
meget skeptisk til det formålstjenelige i en slik ordning. Avgjörelsene
i slike saker ville lett få et skjær av tilfeldighet over seg, og de praktiske
vanskeligheter ved gjennomföringen ville bli de samme som jeg för har
vært inne på.

En nyordning med adgang til lönnstrekk for alminnelige gj eldskrav,
ville i det hele ha forskj eilige fölger, som det ikke er lett å ha full över-
sikt over. Jeg nevner f.eks. fölgen av at en kreditor som har fått utlegg
i lönn måtte få prioritet foran den som senere kommer med begjæring
om lönnstrekk. Etter gjeldende rett vil det bero på skyldneren selv
hvilke fordringer han vil gi prioritet når det ikke er noe å få hos ham
ved eksekusjon — og det er jo svært ofte tilfelle med lönnsmottagere.
Gis det en kreditor med forfalt fordring adgang til utlegg i lönnen, vil
han ha interesse av snarest mulig å sikre seg utlegg for at ikke andre
kreditorer skal komme foran ham. Det ville lett bli et kapplöp mellem
kreditorene. Skyldneren vil da ikke bli istand til selv å ordne opp i
sine gjeldsforhold. Han må overlate dette til eksekusjonsmyndigheten.
Jeg synes ikke dette kan være noen önskelig utvikling, og jeg tviler på
at det vil ha noen gavnlig virkning på betalingsmoralen.

Man skal også være oppmerksom på at det er av hensyn til de skyld-
nere som er lite villige til å betale sin gjeld — som har en dårlig beta-
lingsmoral — at kreditorer kan ha interesse av å få utlegg i lönn. Men
det vil nettopp være blandt denne gruppe av lönnsmottagere det vil
være minst utsikt til å oppnå noe ved adgang til utlegg. Det er disse
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som vil være mest tynget av andre förpliktelser med lönnstrekk, og som
også vil legge an på å gjöre det vanskelig for kreditörene å få dekning,
bl.a. ved proformaarrangementer ved angivelige lönnstrekk. Og de vil
også skape vanskeligheter ved å skifte arbeidssted, for ikke å tale om de
prosessuelle vanskeligheter de vil kunne lage i stand, til utgift for kre-
ditor som vil ha liten utsikt til å få omkostningene betalt av skyldneren.

Jeg har således særlig folgende tre innvendinger mot adgang til lönn-
strekk: 1) At en gjennomföring byr på betydelige praktiske vanskelig-
heter, 2) at det antagelig som oftest ville være lite å oppnå for en kre-
ditor, og 3) at virkningene av en slik reform lett ville bli til större skade
enn gavn, samfunnsmessig sett.

Jeg vil imidlertid tilföye at jeg også legger vekt på at en kreditor
som av fri vilje har gitt sin skyldner kreditt ikke synes å ha noe særlig
sterkt krav på å kunne få utlegg i en del av skyldnerens fremtidige
arbeidslönn. Jeg synes man har adskillig grunn til å resonnere slik at
kreditor da — for å tale med prof. Ekelöf — »får stå sitt kast».

Til slutt skal jeg si litt om erstatningskrav. Som allerede nevnt har
vi i Norge en særbestemmelse om inndrivelse av erstatning for skade
som er tilföyet forsettlig. For slike krav kan det tas utlegg i opptjent
lönn selv om den ikke er forfalt. Men den praktiske betydning av
bestemmelsen er meget liten. Det er foreslått at det samme privilegium
også skal gis til erstatningskrav for uaktsomme handlinger, såfremt
handlingen er en förbrytelse (ikke bare en forseelse). Det kan f.eks.
her bli tale om uaktsomt drap eller uaktsomt skadeverk. Dessuten er
privilegiet foreslått ut videt til også å gjelde uoppt jente terminer av
lönnskrav.

Til fordel for å priviligere erstatningskrav i det hele — også erstat-
ning på objektivt grunnlag — kan det anföres at kreditor her ikke har
noen adgang til å velge om han vil gi kreditt eller ikke, således som ved
alminnelige gjeldskrav. Erstatningskrav står forsåvidt i lignende stilling
som skatter og familieunderhold. Jeg forutsetter da at det bare er tale
om erstatning utenfor kontraktsforhold.

Jeg synes adskillig taler for å gi et slikt privilegium til erstatnings-
krav, uten begrensning til forsettlige skadetilföyelser. Men jeg er enig
med professor Ekelöf i at et slikt privilegium måtte reguleres, f.eks. ved
at lönnstrekk ikke burde kunne utöves lenger enn en bestemt tid, f.eks.
5 år, at skatter og familiebidrag måtte ha prioritet, og at störreisen av
lönnstrekket måtte avpasses etter skyldnerens inntekter og andre for-
hold.
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Landsretssagfører Knud Ehlers (Gentofte) :
Hr. ordfører, mine damer og herrer!
Det emne, som referenten, professor Ekelöf idag har forelagt her på mødet, er

både praktisk betydningsfuldt og teoretisk vigtigt. Det er derfor også af meget
stort omfang og det er rigtigt, som professor Ekelöf sade, at der desværre har været
meget kort tid til at læse referentens indlæg og gennemarbejde problemerne, hvor-
for jeg beder undskylde, hvis der er noget af det følgende, jeg er kommet for let til.

Indledningsvis må man først rejse spørgsmålet, om der overhovedet er behov for
ændring af de gældende regler. Jeg tror, at i hvert fald alle praktikere vil gå ud
fra, at det er en given ting. Jeg kan dog måske belyse problemerne ved at nævne,
at disse i praksis navnlig opstår i sager mod visse typer af debitorer, som i hvert
fald praktiserende sagførere kun kender alt for godt. Der er for det første den mand,
man kan kalde afbetalingssvindleren, som køber varer på afbetaling, og derefter på
alle mulige måder unddrager sig betaling. Hvis der er andre kreditorer, der kommer
for at gøre udlæg hos ham, så er alt købt med ejendomsforbehold, således at han er
temmelig urørlig. En anden type af uheldige debitorer er de decideret modvillige
lønmodtagere. Jeg forstår, det navnlig er dem, professor Ekelöf har haft i tankerne,
altså folk, som sidder med en god lønindtægt, enten i tjenestemandsstilling eller
som almindelig arbejder, men ikke er særlig villige til at betale. Og endelig findes
der en tredie gruppe, som jeg selv har været ude for, og som sagførere også kender.
Man kunne måske med et slagord kalde dem »forretningslivets sorte får». Det er
folk, som ofte råder over betydelige midler, indlader sig i betydelige handler, men
når der skal betales, så er værdierne pludselig væk, debitor er rejst, har skiftet
adresse, aktiverne tilhører hustruen o.s.v. Der findes mange forskellige muligheder,
men det er ofte store penge, der kan vær tale om, f.eks. i automobilhandel o.m.a.
Det er ikke altid noget, som den mand, der er kommet i forretningsforbindelse med
dem, kan gøre for, for udadtil kan det godt have præsenteret sig yderst solidt og
regulært, hvorfor der ikke behøver at være nogen letsindighed fra kreditors side ved
kreditgivningen.

Jeg mener derfor, at der alt i alt kan konstateres et behov for ændringer af de
gældende regler, idet jeg går ud fra, at man stort set kan regne med, at reglerne
er nogenlunde de samme idag i alle de nordiske lande.

Derefter bliver det næste spørgsmål, hvilke reformer man kunne tænke sig,
og der er det altså navnlig her i dag spørgsmålet om lønindeholdelse, der skal
drøftes, d.v.s. spørgsmålet om eksekution i ikke forfalden løn.

Jeg vil dog her tillade mig først at indskyde nogle principielle betragtninger
vedrørende de udredninger, som professor Ekelöf har fremstillet for os, idet det
forekommer mig, at man i vore dage i lovgivningsarbejdet er ude for en temmelig
betydelig tendens til at politisere retslivet. Det er efterhånden i meget høj grad
opportunistiske, politiske synspunkter, der slår igennem. For at gøre det klart, hvad
jeg tænker på, kan jeg måske nævne et par eksempler fra dansk ret. Lige efter
krigen vedtog man en meget betydningsfuld byggestøttelov, hvor man indførte støtte
i form af meget billige renter m.v., men til trods for, at denne lov nu er blevet prak-
tiseret i ca. 10 år, er der ikke kommet de resultater ud af det, man havde ventet.
Man havde ventet sig strålende politiske resultater. Det erkendes nu fra vist nok
alle sider, at resultatet ikke er, som man havde ventet, fordi man faktisk med denne
lov har slået et stort hul i bunden af statskassen. Ligeledes kan man nævne de gæl-
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dende lejelovsrestriktioner, som også kendes i andre lande, og som faktisk, selvom
de er indført ud fra prisværdige politiske synspunkter, har bragt fuldstændig urede
i et vigtigt retsområde.

Man kan også nævne, og der nærmer vi os mere dagens emne, den ændring, der
for et par år siden blev foretaget i den danske afbetalingslov, idet man indførte
regler om, at der ved forskellige arter af køb skulle kræves forskellig størrelse
udbetaling, d.v.s. så og så mange procent skulle erlægges ved købets indgåelse, for
at ejendomsforbeholdet kunne være gyldigt. Yderligere indførte man en bestem-
melse om, at disse procenter til en vis grad kunne reguleres administrativt af rege-
ringen. Tanken var, at man ville begrænse handlen og omsætningen. Resultatet
blev — hvad ingen vist nok havde ventet — at simpelthen alle de store firmaer gik
over til at handle uden ejendomsforbehold. Det vil for det første sige, at loven ikke
fik det resultat, man havde regnet med, idet den ikke medførte nogen væsentlig
begrænsning, og for det andet fik vi demonstreret, at ejendomsforbeholdet altså trods
alt ikke har så stor betydning, som det undertiden hævdes. Mit sidste eksempel
har jeg hentet fra Frankrig, hvor man for nylig på en kongres i Paris har behandlet
det emne, vi drøfter her i dag. Der findes et referat i et af de sidste numre af
Revue international de droit compare. Af den franske indleder, professor P. He-
braud's indlæg fremgår, at man også i Frankrig kender disse politiske synspunkter.
Det gælder navnlig i en særlig gruppe af sager, nemlig udsættelse af personer, der
bor i lejligheder eller huse. I en række tilfælde har domstolene i Frankrig efter
de sædvanlige franske regler dømt folk til at flytte, men når dommene skulle ekse-
kveres, har de franske administrative myndigheder anlagt det synspunkt, at det ud
fra offentligretlige eller sociale synspunkter under den rådende bolignød ikke var
hensigtsmæssigt at eksekvere dommene. Administrationen har altså faktisk til-
sidesat dommene, og det har i Frankrig medført kollossale vanskeligheder. Der har
faktisk været en løbende strid mellem domstole og sagførere på den ene side og
administrationen på den anden side. Sagerne er blevet ført frem for flere instanser,
bl.a. Conseil d'Etat. Disse eksempler viser, synes jeg, at man kan risikere, at poli-
tiske synspunkter slår for stærkt igennem. Det er også det, jeg er bange for, hvis
man her i for høj grad lægger vægt på virkningen for kreditvæsenet, omsætningens
hensyn, sociale hensyn til arbejderne o.s.v. Man vil muligvis ende i en lovgivnings-
tilstand, hvor vi ikke helt kan overse konsekvenserne. Altså f.eks. på samme måde
som ved afbetalingslovens ændring i Danmark, der jo fik helt andre resultater, end
man havde ventet. Hensynet til omsætningen, kreditgivningen m.v. kræver i hvert
fald nærmere undersøgelse af forholdene i forretningslivet. Sociale synspunkter og
billighedsbetragtninger fører ofte ikke til noget resultat. Hvad der er rimeligt vil
således ofte komme an på de konkrete forhold. Ofte vil det således være kreditor,
der er den lille mand, som må hjælpes til sin ret, f.eks. overfor nogle af de typer
af debitorer, jeg før nævnte. Målet for en reform må derfor efter min opfattelse
være at skabe effektive regler for eksekution, omend begrænset af almindelige
humane synspunkter og almindelig menneskelig værdighed.

Hvad angår de konkrete spørgsmål om adgangen til at gøre udlæg i endnu ikke
forfalden arbejdsløn, er der først et hensyn, som, så vidt jeg har forstået, ingen af
de tidligere talere har henledt opmærksomheden på, og det er et hensyn, som jeg
tror, man i hvert fald fra dansk side vil tillægge vægt, nemlig hensynet til arbejds-
giveren og trediemand i al almindelighed. Hvis man tager som udgangspunkt, at
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en arbejder har et lønkrav, så er det tilsyneladende et rent pengekrav han har; det
er nogle penge, han skal have hos sin arbejdsgiver. Men i virkeligheden er et
arbejdsforhold jo i vore dage langt mere kompliceret end blot et spørgsmål om en
mand, der udfører et stykke manuelt arbejde for en anden, og til gengæld får så og
så mange kroner i timen. Der er så mange forskellige former for arbejde, der er så
mange forskellige former for aflønningssystemer, provisionslønninger, gratiale- og
tantiémeordninger m.v., at det vil blive meget problematisk alene at regne med den
rent kontante løn. Det vil kunne give mange vanskeligheder. I hvert fald tror jeg,
at sagførere vil kunne bevidne, at blot den eksisterende adgang til lønindeholdelse
for skattekrav, har givet arbejdsgivere betydelige vanskeligheder, idet man meget
let ved en sådan regel kommer til for smed at rette bager. Hvis f.eks. en arbejds-
giver har en gammel og betroet medarbejder, som truer med at gå, en specialarbej-
der som kan sine ting, så kan han ofte ikke tillade sig at lade den mand gå, og hvis
han holder lønnen tilbage, siger arbejderen: »Jeg kan få arbejde et andet sted».
Altså bliver det arbejdsgiveren, der kommer til at betal beløbet og ikke arbejderen.

Jeg kan nævne et andet eksempel, jeg selv har haft for et par år siden. Det
drejede sig om et mindre nystiftet handelsaktieselskab, — ikke alt for solidt. Det
var en repræsentant, der faktisk bar selskabet. Han skaffede kunderne, og det var
til dels ham, der satte produktionen i gang. Så kom der meddelelse fra skatte-
væsenet om, at der hos ham hver måned skulle tilbageholdes et beløb på nogle
hundrede kroner. Da det som nævnt var et nystiftet selskab, der havde en anstrengt
likviditet, betød det, at denne meddelelse fra skattevæsenet var meget nær ved at
lukke selskabet. Aktionærerne i dette selskab kunne jo i hvert fald ikke direkte
kaldes arbejdsgivere, men i virkeligheden blev de ramt meget hårdt og effektivt af
skattevæsenets lønkrav. Der er en række hensyn at tage både til arbejdsgivere og
til trediemænd iøvrigt. Jeg tror derfor ikke, at en generel regel om adgang til
løntilbageholdelse vil være heldig, men derimod, at der måske i Danmark vil være
megen interesse for det, jeg forstod, det norske forslag gik ud på, at der altså skulle
være noget større mulighed for at gøre almindeligt udlæg i ikke-forfalden løn, i
hvert fald i et kort tidsrum, inden den forfalder. I øjeblikket er det således i Dan-
mark, som jeg forstår, det også er i Sverige, at der i praksis er den mulighed, at
hvis man kan få fogden, utmätningsmannen, til at møde på kassererkontoret, hvor
lønnen udbetales om eftermiddagen kl. 4, så kan man gøre udlæg i femti eller hun-
drede kroner. Kunne man blot udstrække reglen således, at der f.eks. i den sidste
uge eller måned forinden kunne foretages udlæg i den nærmest forfaldende løn,
altså ikke ud i en lang fremtid, men blot i den nærmest forfaldende lønportion, så
ville sagen rent praktisk simplificeres betydeligt både for sagfører og foged, idet
man på sædvanlig måde kunne tilsige debitor til at møde i fogedretten og gøre
udlæget til fogedbogen, underrette arbejdsgiveren og få beløbet udbetalt ved for-
faldstid. Det vil naturligvis også være ubehageligt for arbejdsgiveren, men det er
dog til at overse. Det er kun en gang imellem sådan noget kan lade sig gøre, men
det vil dog kunne virke som et incitament for debitor. Han må være klar over, at
han kan risikere, at der bliver taget noget af hans løn, allerede inden han selv har
chance for at få den, og derved opfordres han til selv at betale i hvert fald et afdrag
på gælden. I reglen ligger det jo sådan, at de fleste kreditorer er villige til at give
henstand med sagens videre forfølgning, så længe der blot kommer et beskedent
beløb en gang imellem. Kunne man blot ved den foreslåede ordning få et virke-
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ligt incitament, så kunne man måske derigennem bidrage til en højere grad af »fri-
villig» fyldestgørelse.

Man kunne måske også nævne enkelte andre forslag. Man har i England en
regel om, at modvillige debitorer kan hensættes i gældsfængsel i indtill 6 uger.
»Gældsfængsel» er vel nok lidt af et uartigt ord at nævne — derfor nævner jeg det
også først her til sidst — men der kunne måske nok være tilfælde, hvor det var på
sin plads. Vi kender alle de modvillige lønmodtagere, som tjener godt, men som
afgjort ikke er at formå til at betale. Hvis man indførte en regel om, at hvis kre-
ditor kan bevise — sådan praktiseres det i England — at debitor, efter at kreditor
har erhvervet dom, har haft midler til at betale sin gæld, eller i hvert fald at betale
et afdrag, så kan han hensættes en vis kortere tid — det kunne jo blot være ganske
få dage — så tror jeg, det i visse tilfælde ville være et effektivt middel. Det er
formentlig sagføreres erfaring, at folk bliver kolossalt medgørlige, blot de bliver
afhentet af politiet kl. 4 om morgonen; sådan er det i hvert fald i Danmark. Kunne
man blot fængsle debitor en enkelt dag eller to, tror jeg ikke, det ville komme til i
nævneværdig grad at minde om det gamle gældsfængsel, men det ville dog være
et virkelig effektivt incitament overfor disse modvillige — men netop altså også
kun overfor de modvillige — debitorer. Det skal ikke som i gamle dage være alle
debitorer, man kan afhente, men kun hvis kreditor for fogden kan godtgøre, at
debitor f.eks., efter at han er dømt, har købt et møblement på afbetaling og udbetalt
500 kr. I så fald har man jo faktisk skriftlig dokumentation for, at han ikke har
villet betale sin gæld. Han har hellere villet have en ny lænestol eller en ny radio,
og så burde det i og for sig være muligt at sætte en mand ind ganske kort tid.
Jeg tror, det i hvert fald var værd at overveje, og gør opmærksom på, at i hvert
fald i dansk ret, ville en sådan regel være et supplement til de regler, man har i
straffeloven, idet vi jo har nogle regler, der ganske vist anvendes meget sjældent,
om den, der unddrager sine midler fra kreditorernes forfølgning, og om den, der
ved nær forestående konkurs bortgemmer sine værdier, o.s.v. Der er altså et til-
knytningspunkt. Det ville være et civilretligt supplement til de strafferetlige regler,
som altså udelukkende skulle kunne ramme de modvillige debitorer.

Procesrenter er også af betydning for spørgsmålet om eksekution. I vore dage
med den høje rente, der betales selv i banker — 8 og 10 % er ikke ualmindeligt i
Danmark, og man træffer også højere rente — er der mange også temmelig ordent-
lige forretningsfolk, der anlægger den betragtning: Der er ingen grund til at betale
før i sidste øjeblik, for procesrenten er 5 %, bankrenten er 8—10 %. Hvis man der-
for i højere grad havde en variabel procesrente eller forhøjede procesrenten, så
ville der være et konkret incitament for forretningsfolk til at betale. Det rammer
ikke den almindelige lønmodtager, men forretningslivets sorte får, der arbejder med
marginalrenter helt op på 12 og 15 %. For dem er procesrenten latterlig ringe.
Den er ikke værd at regne med.

Der er også et par enkelte andre ting, jeg kunne nævne. Efter min opfattelse
burde man måske endnu en gang tage spørgsmålet om ejendomsforbeholdenes gyl-
dighed op til overvejelse. Jeg er klar over, at det har været drøftet mange gange,
og det fører for vidt på dette møde. Der har lige siddet et nordisk udvalg, der har
afgivet betænkning herom. Jeg synes, at de erfaringer, vi nu f.eks. har haft i Dan-
mark med, at man kunne afskaffe ejendomsforbeholdene, uden at det påvirkede han-
delen, måske kunne gøre det værd at overveje, om man i nogen grad kunne
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begrænse ejendomsforbeholdenes gyldighed. Man ville derved opnå, at den gammel-
dags form for eksekution i debitors løsøre og andre effekter ville blive mere effek-
tiv. Det er vist enhver sagførers erfaring, da han som grøn fuldmægtig blev sendt ud
på første fogedforretning, at det er forbløffende, så meget der undtages af store
flotte møbler og apparater o.a. Jeg er klar over, at det fører langt videre, end hvad
vi kan drøfte her idag.

Endelig vil jeg gøre opmærksom på en enkelt ting, som er en følge af, at refe-
renten, professor Ekelöf, naturligvis har måttet begrænse sit emne stærkt idag,
nemlig at udenfor emnet er faldet et af de problemer, der måske i Danmark er mest
aktuelt, nemlig hele spørgsmålet om eksekution af krav på andet end penge. Spørgs-
målet har været rejst gentagne gange, vist nok navnlig af landsretssagfører Edel
Saunte i folketinget i Danmark, og det har også været rejst andre steder. Det er i
hvert fald i øjeblikket vist nok der, man i Danmark har mest aktuel interesse for
reformer og i forbindelse hermed måske også — om ikke andet så som et supplement
— en vis ændring af reglerne om de foreløbige retsmidler, men det er jo noget, der
falder udenfor dagens emne, men som jeg blot lige vil nævne i denne forbindelse.

Professor Ivar Strahl (Uppsala):
Jag har med stort intresse hört de föregående talarna. Sedan gammalt intresse-

rar mig en del av det här ämnet, nämligen frågan om införsel för skadestånd på
grund av brott. Något som har slagit mig är detta.

I straff rättsskipningen har vi använt och använder alltjämt frihetsber övande
påföljder i stor utsträckning, men man har alltmera börjat anse att dessa påföljder
är förenade med en del ganska påtagliga nackdelar. Under senare tid har vidare
välståndet i våra länder ökat högst betydligt. Finns det då inte, måste man fråga
sig, större utrymme än förr att använda ekonomiska påföljder i stället för frihets-
berövande sådana, och bör inte ett sådant utbyte övervägas för en del av de fall där
frihetsberövandet inte motiveras med dess förmodade nytta från behandlingssyn-
punkt utan med att det ger skärpa åt reaktionen mot brottet, något som ofta är
önskvärt av allmänpreventiva skäl och ej sällan även av individualpreventiva. Man
måste fråga sig, om det inte, därför att folk i allmänhet nu har det bättre ställt,
finns större möjlighet än förr att i sådana fall använda ekonomiska sanktioner.

I straffrättsskipningen spelar böter av gammalt en roll såsom en ekonomisk
sanktion, och böter kan kanske användas mera än nu, men man har anledning att
överväga om inte också skadestånd kan utnyttjas såsom en sådan sanktion inom
straffrättsskipningen. En förutsättning är emellertid, att skadeståndsskyldigheten
inte stannar på papperet, och därför leder tankegången till frågan om inte införsel
för skadestånd på grund av brottslig gärning vore något att överväga.

Skadeståndsskyldigheten skulle enligt denna tankegång, i den mån denna till-
lämpas, uppfattas som en brottspåföljd. I realiteten bleve påföljden i många fall ett
åläggande att genom arbete gottgöra den skada som tillfogats genom brottet.
Påföljden finge karaktären av en sorts vedergällning men en vedergällning som inte
skulle motiveras med abstrakta principer utan med dess nytta i det konkreta fallet.
Och nyttan skulle ligga i dels att den skadade verkligen finge ersättning och dels i
att den brottslige finge på ett påtagligt sätt lära känna vad hans brott inneburit,
något som mången gång torde vara av pedagogiskt och psykologiskt värde och
därmed av värde från kriminalpolitisk synpunkt.

13
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Den sistnämnda synpunkten måste få dominera. Det får inte bli regel, att
skadestånd på grund av brottslig gärning utan vidare kan till hela sitt belopp bli
föremål för införsel. Man måste se frågan om tillåtlighet av införsel från kriminal-
politisk synpunkt och tillåta införsel endast i den mån åtgärden är till nytta från
denna synpunkt eller åtminstone inte till skada. Tilläte man den skadelidande att
oavsett konsekvenserna för den brottslige försöka taga ut skadeståndet genom
införsel, skulle följden kunna bli, att den brottslige ansage det lönlöst att anstränga
sig. Man måste därför acceptera, att i många fall endast en liten del av skadeståndet
tages ut genom införsel.

Vad man får tänka sig är, att det förelägges den brottslige att betala så eller så
mycket i veckan eller i månaden genom avdrag på lönen under en tämligen begrän-
sad tid, så att han kan se fram mot en inte alltför avlägsen dag då löneavdragen
upphör. Införsel skulle därför endast ske efter det domstolen i brottmålet förklarat
att så och så mycket får avdragas i veckan eller i månaden under så och så lång
tid. Och eftersom förhållandena under denna tid kan ändras, måste beslutet kunna
ändras. En föregående talare såg häri en svårighet. Det är emellertid att märka,
att straff rättsskipningen alltmera utvecklat sig därhän att man följer den dömdes
utveckling efter domen och anpassar den ådömda påföljden efter förhållandena
sådana de utveckla sig. Att man måste göra så beträffande ett domstolsbeslut som
tillåter införsel utgör därför inte en komplikation som man behöver hesitera inför.

Jag är böjd att tro, att man genom att öppna möjlighet till införsel på ungefär
det sätt jag nu skisserat skulle tillföra kriminalrättsskipningen en påföljd som
skulle vara ganska värdefull.

Låt mig tillägga några ord om ett uppslag som professor Ekelöf också berörde
nämligen tanken att gå ett stycke på samma väg genom att låta ådömda böter i första
hand gå till ersättning åt en skadelidande målsägare. Värdet av denna anordning
skulle framför allt ligga i att målsägandens utsikter att få ersättning skulle bli
bättre. Någon större nytta i kriminalpolitiskt hänseende kan man däremot knap-
past vänta sig av anordningen, ty tanken att den brottslige måste ersätta den skada
han gjort kommer inte till något pedagogiskt verkningsfullt uttryck. Men att man
kan förhjälpa målsäganden till hans rätt måste ju i och för sig vara önskvärt.

Häradshövd ing Ejnar Hörstadius (Uppsa la ) :
Herr ordförande, mina herrar
Med anledning av det sista inlägget har jag begärt ordet bara för att säga några

få ord.
Om man skulle låta böterna gå till målsäganden, så skulle jag föreställa mig,,

att lekmännen i domstolarna skulle vara otroligt pigga på att — i stället för att som
nu döma till ett jämförelsevis ringa frihetsstraff — döma till böter, för man ömmar
ju på det hållet ganska mycket för målsägandena. Jag tror, att det där blev en
frestelse, som skulle på ett icke avsett sätt inverka på straffmätningen. Vi har ju
frågan om att i ett brottmål skaffa målsäganden ersättning för skadan på ett eller
annat sätt. Då vill jag påminna om att när det domes till villkorligt frihetsstraff
med övervakning, så brukar våra svenska domstolar i åtskillig utsträckning med-
dela föreskrifter om att den villkorligt dömde skall avstå av sin arbetsförtjänst
vissa bestämda belopp till förnöjandet av målsäganden. Man får ju i brottmålet en
utredning om vederbörandes ekonomiska förhållanden. Man kan diskutera med
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honom, huru mycket han skall kunna avstå per vecka eller månad av sin lön, och
så föreskrivs det, att övervakaren skall se till att vissa, ganska rimliga delar av
hans lön går till målsäganden på det sättet. Det tror jag är en lämplig utväg, men,
som jag nämnde, att låta böterna gå till målsäganden, det tror jag skulle snedvrida
straff mätningen på ett icke lämpligt sätt på grund av omsorgen om målsäganden.
Jag har, i samband med att jag för lekmän har talat om något ämne från straff-
rätten, sedermera fått brev från åhörare, som undrat, om man inte skulle kunna —
i stället för att straffa vederbörande brottslingar på sätt som man har gjort efter
lagen — på något sätt få dem att arbeta av ett skadestånd till målsäganden. Det
sker ju på sätt och vis i de här fallen av villkorlig dom, men det tycker de tydligen
inte är tillräckligt, de vill ha litet hårdhäntare tag emot dessa, som gör så mycket
skada för andra människor.

Referenten, professor Per Olof Ekelöf (Uppsala):
Sorenskriver Harbek hade tre olika invändningar mot ökad användning av

införsel. Den första var, att det skulle medföra praktiska vanskligheter, det andra
att införsel skulle ge så litet i utbyte och den tredje att det skulle få ogynnsamma
samhällsekonomiska verkningar. Om det rent tekniskt verkligen blir så besvärligt
kan jag inte bedöma. Men jag vill understryka, att vi ju här har en utländsk erfa-
renhet att bygga på. Jag har försökt att av handböcker och kommentarer läsa ut
hur det går till i praktiken. Det har dock inte lyckats mig. Man blir alldeles för-
virrad av alla dessa abstrakta normer och undrar om det inte går till på ett helt
annat sätt än vad man läser ut av skrifterna. Jag tror, att om man vill ha någon
inblick i hur det verkligen går till, så måste man resa ut och fråga de exekutiva
tjänstemännen hur de bär sig åt.

Angående svårigheten att avväga det införselfria beloppet i de konkreta fallen,
har jag emellertid fått det intrycket, att man går ganska schematiskt till väga. Det
finns en allmän regel, som lämnar ett ganska stort införselfritt belopp och detta kan
sedan i det konkreta fallet jämkas uppåt av speciella skäl. De sämre betalta arbe-
tarna bli med detta system inte föremål för någon införsel, såvida de ha familj.
Det är med avseende på tjänstemännen och de bättre avlönade arbetarna som denna
exekutionsform är av någon större betydelse.

Vad därefter angår utbytet av införsel har jag inte heller härom kunnat bibringa
mig någon säker kännedom. Men på en kongress för något år sedan i Tyskland
träffade jag jurister både från kontinenten och England och av dem fick jag det
intrycket, att såväl i detta land som i Tyskland och Frankrike löneexekution var
mycket vanligare än utmätning av lösöre. Dessa uppgifter — som inte grundade sig
på någon statistik utan på yrkeserfarenhet — har jag inte varit i tillfälle att kon-
trollera.

Vad så angår de samhällsekonomiska verkningarna, har det inte varit lättare
att få något grepp om dem. De svenska företags- och nationalekonomerna före-
falla föga ha intresserat sig för konsumtionskrediten och dess förutsättningar. Det
enda jag har lyckats hitta är några uppsatser och diskussionsreferat. Man kan
fråga sig hur i Sverige denna kredit kan vara så omfattande, då exekutionsmedlen
äro så bristfälliga? På den där kongressen i Tyskland talade jag med en fransk
advokat härom. Han sa bara: »Ja, jag har aldrig begripit varför gäldenärer betalar
sina skulder i Frankrike.» Det svårförklarliga är nog inte att vissa gäldenärer van-
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sköter sig, utan att folk i allmänhet betalar sina skulder. Men det ligger ju till på
motsvarande sätt inom straffrätten. Varför vissa människor begår brott kan man
nog utreda. Svårare är det att förklara varför de flesta är laglydiga.

Slutligen skulle jag på en punkt vilja replikera även herr Ehlers. Om jag för-
stod honom rätt, ansåg han det vara oklokt av mig att anföra ändamålsskäl för och
emot olika lösningar, enär man kunde befara att herrar politiker anknöt härtill för
att finna stöd för allehanda opraktiska förslag. Jag vill inte bestrida risken härför,
men jag tycker det är för mycket begärt, att jag för den skull skall avstå från de
motiveringar jag tycker är förståndiga. Var och en får väl försöka vara så vettig
han kan och försöka övertyga andra om att vara detsamma.


