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1. Inledning.

Den civila exekutionsrätten brukar inte räknas till de mera centrala
rättsområdena. Och dock är dess praktiska betydelse stor. Ytterst är
de materiella reglernas genomslagskraft i samhällslivet beroende av det
exekutiva tvång som utövas. Vidare göra sig sociala synpunkter starkt
gällande inom exekutionsrätten. Avvägningen mellan dessa och beho-
vet av ett effektivt sanktionssystem vållar svårigheter, vilka bruka bli
särskilt framträdande i kristider.

I Sverige regleras exekutionsrätten av Utsökningslagen, som är från
1877 och vars bestämmelser sedan dess — med undantag för dem som
avse verkställighet i fast egendom — endast i mindre utsträckning
underkastats några modifikationer. Utsökningslagen anses också numera
vara starkt föråldrad.1 Ja, man kan fråga sig om den ens vid sin till-
komst motsvarade tidens krav. En del stadganden förefalla vara avpas-
sade efter ett agrart samhälle av ålderdomlig typ, vilket kan samman-
hänga med att Utsökningslagen i ganska stor utsträckning bygger på
Utsökningsbalken i 1734 års lag samt tidigare lagförslag under 1800-
talet.2 Att lagen numera så illa fyller sin uppgift beror emellertid främst
på de radikala förändringar som det svenska samhället genomgått sedan
1870-talet. Industrialismen hade ju då knappt börjat sitt segertåg.
Medan 1870 närmare ZU av landets befolkning hade sin utkomst av jord-
bruk med binäringar och endast omkring Vs av hantverk, industri,
handel och samfärdsel, äro motsvarande siffror för närvarande 1/4 och
Vs. Det är under sådana omständigheter klart att åtskilliga viktiga

1 Hassler i SvJT 1944 s. 497 f.
2 Jfr. Hassler i Minnesskrift ägnad 1734 års lag I (1934) s. 341 f.
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exekutionsrättsliga problem i dag måste te sig annorlunda än de gjorde
för 70 år sedan. Att den svenska utsökningsrätten trots detta inte
moderniserats torde sammanhänga med att man inom det politiska livet
föga intresserat sig för missförhållandena på detta område. För närva-
rande torde det emellertid inte finnas någon mera omfattande lagstift-
ningsåtgärd som är så trängande som tillskapandet av en ny utsök-
ningslag.

En genomgång av alla de brister, som vidlåda den svenska exeku-
tionsrätten, kan inte ifrågakomma i detta sammanhang. I de övriga
nordiska länderna gälla nämligen modernare lagar på detta område och
många av de problem, som intressera oss svenskar, sakna varje aktua-
litet i våra grannländer. Jag skall därför begränsa mig till ett spörsmål,
som lösts på ungefär samma sätt i alla de nordiska länderna, nämligen
problemet i vilken utsträckning en borgenär bör kunna erhålla verkstäl-
lighet i gäldenärens avlöning. Såvitt jag kan förstå har detta problem
också stor praktisk betydelse.

2. Det nuvarande rättstillståndet.

Enligt UL § 67 må utmätningsgäldenärens avlöning för tjänst eller
annan arbetsanställning icke utmätas »förrän gäldenären är berättigad
att avlöningen lyfta». Härigenom ställas sådana hinder i vägen för en
»löneutmätning» att denna exekutionsform endast sällan kommit till
användning i praktiken. Antag att i ett företag lönen utbetalas till de
anställda kl. 17 em. viss dag i slutet av varje vecka eller månad. Först
vid denna tidpunkt kan lönen utmätas och härvid endast till det belopp
som just då utfaller till betalning. Utmätningsmannen får inte i förväg
göra upp med arbetsgivaren om att denne skall tillställa honom avlö-
ningen och inte heller förbjuda arbetsgivaren att utbetala lönen till gäl-
denären.3 Precis kl. 5 på avlöningsdagen måste utmätningsmannen
inställa sig på den plats där lönen utbetalas och härvid anses han icke
böra tränga sig före gäldenären. Själva tillvägagångssättet är alltså
besvärande för utmätningsmännen och mången gång ha dessa helt enkelt
inte tid att stå till tjänst på detta sätt.4

3 I konkurs äger däremot förvaltaren överenskomma med arbetsgivaren om att
denne tillställer konkursboet den del av avlöningen, som skall tillföras konkurs-
massan.

4 Särskilt svårgenomförbar är löneutmätning, då lönen utbetalas genom post-
verket, t.ex. med anlitande av postgirokonto.
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Löneutmätning är emellertid inte heller ur borgenärens synpunkt
någon tillfredsställande verkställighetsform. Eftersom av lönen alltid
måste undantas så mycket som gäldenären behöver för att försörja sig
och sin familj till nästa avlöningstillfälle, blir utbytet vid vart och ett
av dessa i regel ringa. Och till varje sådant måste borgenären inkomma
med en ny ansökan om utmätning.5 Vid upprepade utmätningar riske-
rar borgenären dessutom att gäldenären lyckas förmå arbetsgivaren att
utbetala lönen i förskott. Sker detta efter överenskommelse i varje sär-
skilt fall, torde möjligheterna att genomföra en löneutmätning vara näs-
tan obefintliga.6

Emellertid kan gäldenärens lön även göras till föremål för en mera
effektiv form av verkställighet. Enligt en särskild lag, som härrör sig
från 1917 men som sedermera varit föremål för flera ändringar och till-
lägg, kan införsel beviljas i gäldenärens avlöning till förmån för familje-
rättsliga underhållsbidrag samt för indrivning av oguldna skatter och av
böter.1 Utmätningsförklaringen motsvaras i detta fall av utmätnings-
mannens förordnande om att arbetsgivaren skall vid varje avlöningstill-
fälle innehålla en viss del av lönen samt tillställa denna utmätningsman-
nen, vilken vidarebefordrar pengarna till den underhållsberättigade
respektive den myndighet, som har att uppbära medlen.

Även vid införsel har gäldenären naturligtvis rätt att lyfta så stor
del av lönen som motsvarar hans levnadskostnader till nästa avlönings-
tillfälle.8 Införsel är emellertid ej blott en ur utmätningsmannens syn-
punkt bekvämare exekutionsform än löneutmätning utan densamma
leder också långt säkrare till det åsyftade resultatet. Detta äventyras
inte av att indrivningen omhänderhas av gäldenärens arbetsgivare,
ehuru denna naturligtvis i regel är en privatperson. Lagen innehåller
nämligen effektiva sanktioner för att arbetsgivaren ställer sig utmät-
ningsmannens förordnande till efterrättelse.9

I stort sett gälla motsvarande regler i de övriga nordiska länderna.10

I princip kan endast förfallen lön utmätas. Detta är sålunda förhållan-
det då exekutionsfordringen är av förmögenhetsrättslig natur. Däremot
kunna t.ex. familjerättsliga underhållsbidrag indrivas ungefär på samma

5 Eilard: Exekution i lön (1954) s. 20 f samt i Landsstaten 1953 s. 247 f.
6 JO 1940 s. 200 f och SvJT 1952: 290 e contrario.
7 1956 meddelades i Stockholm 3191 beslut om införsel för underhållsbidrag,

10.700 för oguldna skatter och 7.519 för böter.
8 Här kallat »det införselfria beloppet».
9 Lagen om införsel §§14 och 15.
!0 Se Welamson i Festskrift för Nils Herlitz (1955) s. 403 f med hänvisningar.



6 Per Olof Ekelöf

sätt som enligt den svenska lagen om införsel. I övrigt må här endast
noteras att enligt norsk rätt denna förmån även tillkommer en skade-
ståndsfordran, som grundar sig på dolöst brott.11

I de stora kulturländerna kan införsel däremot beviljas till förmån
även för förmögenhetsrättsliga fordringar. Så är fallet både enligt
fransk, tysk, engelsk och amerikansk rätt, fast institutet inte utformats
på precis samma sätt i dessa olika rättsordningar.12 Som exempel må
nämnas att i England införsel överhuvudtaget inte kan beviljas i en
arbetares avlöning.

3. Skälen för att verkställighet skall kunna ske endast i förfallen lön.

Flera olika skäl ha åberopats som stöd för att i princip endast förfal-
len lön skall kunna tas i anspråk vid exekution. Dessa ha ingående
granskats av Welamson i hans intressanta uppsats »Införsel och förmåns-
rätt».13 Och då jag i stort sett funnit dennes argumentation övertygande,
kommer jag här att nöja mig med några kortfattade anmärkningar. Den
som vill tränga djupare in i frågorna, får jag hänvisa till Welamsons
framställning, som även innehåller utförliga hänvisningar till svensk lit-
teratur.

A) Som skäl mot införsel har åberopats att en sådan leder till att
gäldenären »berövas sitt oundgänglig aste existensmedel^. Men om så
blir fallet beror ju helt och hållet på storleken av det införselfria belop-
pet. Endast om förekommande avlöningar mera sällan överstiga exis-
tensminimum har den berörda invändningen någon relevans. Införsel
framstår då som ett skäligen meningslöst institut, vilket skulle kunna
leda till missbruk i konkreta fall.

Vidare rimmar den nu diskuterade motiveringen illa med reglerna
om gäldenärens beneficium vid utmätning. Har gäldenären lyft lönen
och begagnat pengarna till inköp av varor, kunna ju dessa utmätas,
såvida icke därigenom nämnda beneficium trades för när. Och visser-
ligen kan gäldenären undandra borgenärerna beloppet genom att
använda pengarna för konsumtionsändamål. Men som Welamson under-

11 Tvangsloven § 75 st. 3.
12 ZPO § 832, den franska Code de travail art. 61, The annual Practice 1956 s.

817 (under Order 45 Rule 1), The County court Rules and Regulations under Order
27 Rules 1 och 3, Millar, R. W.: Civil procedure of the trial court in historical per-
spective (1952) s. 451 f samt Hamilton, W. H.: In re small debtor i Yale Law Journal
42 (1932—33) s. 482.

!3 Welamson a.a. s. 389 och 410 f.
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stryker innebär detta att gäldenären på borgenärernas bekostnad bere-
des tillfälle till en högre levnadsstandard än som garanteras genom
reglerna om gäldenärens beneficium.

B) Emellertid har man menat införsel vara en förkastlig exekutions-
form, alldeles oavsett storleken av det införselfria beloppet. Skälet här-
för skulle vara att medan endast gäldenärens egendom, hans tillgångar
kunna utmätas, en införsel innebär att dennes arbetskraft tas i anspråk.
Ur denna synpunkt har införsel karakteriserats som en med arbetstvång
och gäldfängelse jämförbar personalexekution. Jag undrar emellertid
om man någonsin känt sig särskilt övertygad av detta argument. Den
svenska lagberedningen har karakteriserat detsamma som »mera for-
mellt juridiskt» och ansett det endast äga en viss grad av »teoretisk rik-
tighet». Vad som menas härmed vill jag lämna därhän; för min del
tycker jag det rätt och slätt är fråga om ett argumentum ad hominem.
Vid införsel berövas inte galdenären sin personliga frihet, han kan efter
behag byta arbetsanställning och inskränka sina arbetsprestationer så
att lönen endast räcker till hans eget underhåll. Jämförelsen med gäld-
fängelse och arbetstvång förefaller minst sagt missvisande.

Men är det då inte här endast fråga om ett propagandistiskt tillspet-
sat uttryck för uppfattningen att införsel är en alltför brutal exekutions-
form? Ja det är möjligt, men som framgått av det föregående är det
inte riktigt att helt generellt karakterisera införselinstitutet på detta sätt.
Är det införselfria avdraget knappt tilltaget, kan man helt visst tala om
brutalitet. Och en införsel som varar under t.ex. ett decennium eller
mera, kan med skäl stämplas som en form av gäldslaveri. Men bortser
man från dylika excesser, förefaller mig införsel vara en förhållandevis
human exekutionsform. En jämförelse med utmätning av lösöre är
härvidlag belysande.

Enligt gällande svensk rätt utgör exekutiv auktion den enda formen
för försäljning av utmätt lösöre. Detta medför att sådant i stor utsträck-
ning försäljs till underpris. Efterfrågan på auktionsgods växlar starkt
icke blott med platsen för auktionen utan även med säsongen och kon-
junkturerna. Vidare får utmätningsmannen inte uppskjuta auktionen
av den anledningen att en försäljning sannolikt skulle ge dåligt utbyte.14

Särskilt olämplig har denna realisationsform visat sig vara då det är
fråga om gods av mera speciellt slag. Låt mig nämna några exempel
härpå från de exekutiva auktioner, som ägt rum under de sista åren i
Stockholm. Vid olika utmätningsförrättningar värderades en tryckeri-

14 UL §§ 162 och 88 b st. 2 e contrario.
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maskin till 1.500 kr, en skåpbil med kyldisk till 1.000 kr, en skomakeri-
maskin till 450 kr, en metallsvarv till 200 kr och en elektrisk bageriugn
till 900 kr. Denna egendom försåldes för respektive 300, 67, 25, 80 och
3 kr. Metallsvarven erbjöd inroparen sedermera utmätningsgäldenären
att återköpa för 1.200 kr och den utmätta ugnen medförde 28: 70 kr i
extra kostnader enbart för godsets inregistrering och visning. Man kan
inte annat än beundra tålmodigheten hos det folk, som utan knot för-
drar sådana missförhållanden inom sin rättsordning.

Nu kan man visserligen räkna med att dessa komma att rättas till vid
en revision av utsökningslagen. Enligt t.ex. norsk rätt kan utmätt lös-
öre även försäljas under hand.15 Och i konkurs är denna realisations-
form tillåten även enligt svensk rätt.16 Men också vid dylika försälj-
ningar går egendomen naturligtvis mången gång till underpris. Vidare
må uppmärksammas att en ägare kan sätta betydligt större värde på en
begagnad sak än som motsvarar dennas saluvärde.17 Som exempel må
nämnas en antik möbel, som gäldenären ärvt av sina föräldrar, och en
liten sportstuga, som han själv byggt och där han vistas på sina fridagar.

Utmätning av lösöre kan alltså leda till värdeförstöring av olika
slag.18 Om någon exekutionsform förtjänar beteckningarna primitiv och
brutal så är det väl denna. Åtminstone framstår införsel i jämförelse
härmed som en långt humanare form av verkställighet. Någon värde-
förstöring blir det inte tal om och gäldenären bereds tillfälle att själv
anpassa sina livsförhållanden efter den ekonomiska situation, i vilken
han råkat.

Emot detta resonemang kanske någon vill rikta följande invändning:
Det må vara att de utmätningar som fullföljas till exekutiv auktion
mången gång innebära en meningslös värdeförstöring. Men sådana auk-
tioner äro försvinnande få till antalet.19 Väsentligen fungerar utmät-
ningsinstitutet som ett tvångsmedel, ett incitament för gäldenären att

15 Tvangsloven § 214.
16 KL § 71.
!7 Jfr Klein, Franz: Der Zivilprozess Österreichs (1927) s. 497.
18 Om ock i mindre utsträckning gäller detsamma restitution av gods, köpt på

avbetalning. Sådan restitution förekommer i långt större utsträckning än exekutiv
auktion på grund av utmätning. Som exempel må nämnas att under år 1955 ingavs
i Stockholm 6050 ansökningar om handräckning enligt lagen om avbetalningsköp; i
1215 fall återställdes godset medan i 815 fall detta ej kunde anträffas.

19 I Stockholm, Örebro, Borås samt Svartlösa landsfiskalsdistrikt inlämnades
under ett år respektive 9406, 1021, 742 och 592 ansökningar om utmätning på grund
av civila domar och andra liknande exekutionstitlar. Av dessa fullföljdes respek-
tive 189, 31, 20 och 15 till exekutiv auktion. Och 30.000 ansökningar om utmätning
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frivilligt göra rätt för sig, vare sig nu detta sker på förfallodagen eller
först efter en stämningsansökan, en dom eller en ansökan om utmät-
ning.20 I allt väsentligt skulle utmätningsinstitutet sålunda fylla en
funktion liknande den som tillkom det nu sedan länge avskaffade gäld-
fängelset.21 Och ur denna synpunkt vore det bara en fördel av att exe-
kutionen utgjorde ett brutalt ingrepp i gäldenärens livsförhållanden.

Emellertid finns det ju ingen anledning att gäldenärerna utsättas för
ett intensivare tvång än som är erforderligt. Och jag skulle vilja ifråga-
sätta om ej risken för införsel är alldeles tillräckligt betalningseggande
i de fall då gäldenären är en löntagare. Därtill kommer emellertid att
detta exekutionsmedel ger mycket bättre garanti för att borgenären får
någon betalning, då en sådan gäldenär ej frivilligt gör rätt för sig.22

Sanktionen fyller sålunda bättre sin reparativa funktion, då införsel
används som tvångsmedel än då detta utgöres av utmätning.

C) Även mera samhällsekonomiskt betonade skäl ha åberopats gent-
emot införselinstitutet. Detta belastar såtillvida näringslivet att gälde-
närens arbetsgivare kommer att fungera som exekutionsorgan. Det är
inte något behagligt uppdrag. Och för den som endast har någon enda
person i sin tjänst, kan det vara ganska betungande att fastställa löne-
avdragets storlek och redovisa pengarna till vederbörande myndighet.
Här kommer emellertid källskattesystemet in i bilden.23 Äro arbets-
givarna under alla omständigheter tvungna att dra av källskatten och
redovisa denna, innebär det för dessa ingen nämnvärd merbelastning att
i en del fall även göra ett ytterligare avdrag på lönen.

Vidare har man påstått att införsel för förmögenhetsrättsliga ford-
ringar skulle stimulera en osund kreditgivning. Banker och minuthand-
lare skulle överskatta den säkerhet, som rätten till införsel bereder dem,

på grund av oguldna skatter i Stockholm resulterade endast i 50 exekutiva a u k -
tioner.

20 I stor utsträckning är detta även fallet med konkursinsti tutet . Som exempel
må nämnas att under ett år ingavs i Stockholm omkring 1500 konkursansökningar
på grund av oguldna skatter; av dessa fullföljdes endast 100 och av dessa konkur -
ser avskrevos de flesta som fattigkonkurs. Antalet ansökningar om utmätningsed
var samma år omkring 300.

21 Klein a.a. s. 554: »Die überwiegende Masse der angebrachten Exekut ions-
gesuche hat nu r die Funkt ion einer Ultimatums, einer Aufrüttelung des säumigen
Schuldners».

22 Av de i not 19 nämnda exekutiva auktionerna medförde i Örebro 6, i Svar t -
lösa landsfiskalsdistrikt 1 och i Stockholm 58 full betalning.

23 Ernberg i Statsvetenskapl ig Tidskrift 57 (1954) s. 181.



10 Per Olof Ekelöf

och löntagarna frestas att i alltför hög grad begagna sina kreditmöjlig-
heter. Till denna synpunkt få vi tillfälle att återkomma i det följande
men jag skulle redan här vilja ifrågasätta om ej densamma innebär en
underskattning av kreditgivarnas goda omdöme.

En annan invändning är den att införsel i lön skulle ogynnsamt
påverka löntagarnas arbetsvilja. Inriktar man uppmärksamheten på
enskilda situationer framstår detta som ett allvarligt problem.24 Men
ser man förhållandena i stort och i deras sammanhang blir så åtminstone
inte generellt sett fallet. Vid nyanställning får en arbetsgivare alltid
räkna med att den han anställer av en eller annan orsak ej kommer att
motsvara förväntningarna. I nödfall kan han dessutom avskeda arbets-
tagaren och anställa en ny sådan. Att så är förhållandet inverkar sti-
mulerande på de anställdas arbetsvilja.

Under tider, då det råder knapphet på arbetskraft, skulle man emel-
lertid kunna tänka sig att användningen av införsel ledde till minskat
produktionsresultat. Jag har ingen bestämd uppfattning härom. Men
det är väl sannolikt att en del människor äro så beskaffade att deras
arbetsvilja slappas av att de vid vartenda avlöningstillfälle handgripligen
erinras om hur stor del av inkomsten som går deras näsa förbi. Det
skulle vara intressant att veta om man iakttagit någon sådan inverkan
av källskatteref ormen. Ett skatteavdrag bör ju i ifrågavarande hän-
seende ha lika ogynnsamma konsekvenser som en införsel. I övrigt må
endast erinras om det införselfria beloppets betydelse i detta samman-
hang. Särskilt skulle jag vilja understryka vikten av att vid fastställan-
det av detta belopp hänsyn tas till den normala levnadsstandarden i gäl-
denärens inkomstskikt. Vad som kan väntas menligt påverka arbets-
insatsen är väl framförallt att gäldenären tvingas leva på en väsentligen
enklare standard än den som hans ograverade lön skulle möjliggöra.

Slutligen kan man tänka sig att gäldenären för att undgå införseln
blir vad man på svenska kallar för en »hoppjärka». Han skulle ideligen
byta arbetsplats för att på det sättet försvåra införselns genomförande.
Vid sådan överfull sysselsättning, som förekommit under efterkrigsåren,
bör ju åtminstone en ungkarl ha vissa möjligheter att sätta någonting
dylikt i system. Att gäldenären söker undgå löneavdraget genom att
skaffa sig arbete på annat håll skulle emellertid enligt de uppgifter jag
erhållit för närvarande förekomma endast i ett par procent av samtliga
fall av införsel.

24 Jfr Welamson s. 428.
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4. Behovet av införsel för förmögenhetsrättsliga fordringar.

De skäl som anförts mot användningen av införsel som exekutions-
form ha vi i det föregående funnit föga övertygande. Inom lagstiftningen
ha de emellertid tillerkänts större vikt. Införsel har kommit till använd-
ning endast rörande sådana fordringar, vilkas indrivning man menat
vara särskilt betydelsefull.25 Som skäl för att familjerättsliga under-
hållsbidrag skola åtnjuta förmånen av införsel har anförts att sådana
»avse att fylla behov av lika ömmande natur som dem, vilka inskränk-
ningen i rätten till utmätning av den underhållsskyldiges avlöning skall
tillgodose». Att oguldna skatter kunna indrivas medels införsel kan
motiveras med att lusten att göra rätt för sig emot det allmänna brukar
vara speciellt ringa. Och vad slutligen angår bötesfordringarna, har i
detta fall en önskan att nedbringa antalet förvandlingsstraff till ett mini-
mum ansetts utslagsgivande. Härvid förutsattes tydligen att de som
fällts till böter, i många fall skulle av lättsinne vansköta sina avbetal-
ningar eller rent av föredra att sitta av böterna. Och kanske förhåller
det sig så. Slutligen må även erinras om att det både vid böter och
skatter mången gång är fråga om ganska begränsade belopp. Införselns
ogynnsamma biverkningar göra sig då mindre gällande.

Uppenbarligen kunna några härmed jämförbara skäl inte åberopas för
att även förmögenhetsrättsliga fordringar skola komma i åtnjutande av
införsel. Motiveringen måste i detta fall ligga på ett annat plan. Innan
vi gå in härpå böra vi emellertid göra klart för oss vad det överhuvud-
taget har för betydelse att regler om betalningsskyldighet äro sanktio-
nerade genom att borgenären vid behov kan få gäldenären dömd till
betalning och domen verkställd i dennes tillgångar. Att sådan verkstäl-
lighet inte brukar leda till något positivt resultat måste i längden
inverka på gäldenärernas betalningsvilja. Visserligen är det ju så att
de flesta göra rätt för sig av pliktkänsla och inte av fruktan för några
sanktioner. Men betalningsmoralen kommer så småningom att luckras
upp, om en betalnings vägran inte leder till några rättsliga påföljder. Är
detta förhållandet endast med vissa begränsade grupper av gäldenärer
eller vissa slag av fordringar, behöver visserligen verkningarna inte bli
så vittgående. Att betalningsvägran i allmänhet medför obehagliga
påföljder verkar moralbildande också inom sådana områden av sam-
hällslivet, där sanktionstrycket är svagare, och dessutom bruka de, som
inte göra rätt för sig, utsättas även för utomrättsliga sanktioner av olika

25 Welamson s. 390 och 406 f.
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slag. Men skulle stora grupper av gäldenärer kunna undandra sig alla
rättsliga sanktioner, vore det väl underligt om ej detta så småningom
påverkade betalningsmoralen.

Vad nu angår de gäldenärer, som äro löntagare, är det sannolikt att
en stor del av dessa inte äro utsatta för något effektivt sanktionstryck.
Deras avlöningar kunna inte tas i anspråk genom införsel och i stor
utsträckning sakna de utmätningsbara tillgångar.26 Själv har jag vis-
serligen ingen uppfattning om detta också menligt påverkat löntagarnas
betalningsmoral. Men att det skulle vara ganska klent beställt med
denna i dagens Sverige förefaller vara en både bland affärsmän och
jurister ganska vanligt förekommande uppfattning. Det har också sagts
mig att det skulle vara bättre härmed i en del andra länder såsom
U.S.A., England och Västtyskland.

Man kan invända att om det ligger till på detta sätt, problemet borde
ha väckt större uppmärksamhet. Det är emellertid möjligt att missför-
hållandena först på sistone gjort sig starkare gällande. Tidigare lågo de
flesta arbetarlöner så nära existensminimum att en införsel ej kunde
väntas ge något nämnvärt utbyte och arbetarnas möjlighet att få kredit
var då också högst begränsad. Vidare voro de bättre betalta tjänste-
männen få till antalet liksom dessa ofta hade något sparkapital eller
annan utmätningsbar egendom. Äro dessa antaganden riktiga, måste
hela problemet på den tiden ha saknat större betydelse.

Hur härmed än må förhålla sig, är läget numera ett helt annat. Den
»nya medelklassen» består till största delen av förhållandevis välbetalta
tjänstemän och arbetare, som i stor utsträckning utnyttja hela sin lön
till omedelbar konsumtion. Den progressiva beskattningen och de olika
socialförmåner, som i allt större utsträckning kommit medborgarna till
godo, ha medverkat till att de ökade inkomsterna i högre grad användas
till standardförbättring än till kapitalbildning på längre sikt. Och det
sparande, som förekommer, sker till stor del genom försäkringar och på
andra sätt, som medför att sparmedlen undanhållas borgenärerna.

Möjligen skulle man kunna invända att om de ökade löneinkomsterna
endast i mindre utsträckning placerats i värdepapper eller insatts på
bankkonton, så ha de dock delvis begagnats till inköp av sådant som
småvillor, bostadsråttigheter, sportstugor, bilar, motorcyklar och motor-
båtar. Den berörda standardförbättringen består ju bl.a. i att allt flera

26 Av 1021 ansökningar om utmätning under ett år i Örebro riktade sig 450 mot
löntagare och av dessa erhöll borgenären full likvid i 225 fall. Motsvarande siffror
för Svartlösa landsfiskalsdistrikt var 592, 481 och 103.
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människor fått tillgång till sådana nyttigheter. Och dessa kunna ju
utmätas liksom de mången gång ha ett icke obetydligt saluvärde.

Betydelsen härav kan jag ej bedöma.27 Egendom av ifrågavarande
slag köps ju i stor utsträckning på avbetalning och t.ex. bilar, motorbåtar
och sportstugor kunna väl mången gång undandöljas vid en utmätning.
Dessutom ha ju många människor andra intressen än att skaffa sig ett
eget hus eller något modernt trafikmedel.

Emellertid kunde man ju tänka sig att några speciella skäl motive-
rade att just de gäldenärer, som äro löntagare, inte utsattes för ett mera
effektivt sanktionstryck. Vid bedömande härav måste man skilja mel-
lan det fallet att gäldenärens betalningsskyldighet beror på försträckning
eller avser likvid för t.ex. obetalta varor eller tjänster samt det att
grunden för densamma utgöres av en skadegörelse. Vi behandla det
förra fallet först.

A. Beror betalningsskyldigheten på att gäldenären fått kredit, är det
ingalunda självklart att denne bör utsättas för ett effektivt sanktions-
tryck. Att motsatsen medför otrygghet för borgenärerna är nämligen
inte utslagsgivande. Den som ger kredit utan att ha tillgång till något
exekutionsmedel får stå sitt kast. Strängt taget har han ju inte fått
någon rättsligt relevant fordran mot sin gäldenär. Och att det ofta lig-
ger till på detta sätt måste visserligen i längden minska villigheten att
ge kredit och möjligheterna att erhålla sådan. Men detta kunde ju tän-
kas vara just det man vill åstadkomma.

I detta sammanhang kunna vi bortse från den kredit som används för
investering i produktionsmedel. Löntagarna äro i allt väsentligt intres-
serade av att erhålla s.k. konsumtionskredit.28 Häri inräknar jag ej fas-
tighetskrediten men väl kredit för inköp av sådana mera varaktiga kon-
sumtionsartiklar som t.ex. bilar och hushållsmaskiner.

Vidare kunna vi här bortse från den kredit som ges mot säkerhet i
pant och mot borgen. Det är alltså endast fråga om den personalkredit
som kommer löntagarna till godo. För denna fungerar gäldenärens
utmätningsbara tillgångar som »kreditbas». Får en löntagare, som sak-
nar sådana, kredit, utgör för närvarande dennes ansvarskänsla jämte
eventuella utomrättsliga sanktioner — t.ex. att han uppföres på en s.k.

27 Enligt en artikel, införd i Dagens Nyheter den 28/1 1957 skulle år 1951 av
4,3 milj . deklarerande inkomsttagare ej mindre än 1.260.000 deklarerat tillgodo-
havanden på bank samt 788.000 innehav av annan fastighet än jordbruksfastighet.

2 8 Angående olika former av konsumtionskredit samt dennas betydelse se
Robert Bartels: Credit and collections in theory and practise. N.Y. 1949.
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svart lista — de enda garantierna för att borgenären får någon betalning.
Och att införsel kunde begagnas även för förmögenhetsrättsliga ford-
ringar skulle tydligen medföra att en gäldenär, som har en säker anställ-
ning och en god lön, kunde utnyttja även detta förhållande som kredit-
bas. Härigenom borde löntagare, som inte ha några nämnvärda utmät-
ningsbara tillgångar, i högre grad än för närvarande komma i åtnjutande
av personalkredit.

Säkerligen väcker hos många detta framtidsperspektiv djupa betänk-
ligheter. Men det beror nog inte på att man menar personalkrediten
böra förbehållas dem som ha utmätningsbar egendom. Under de sista
hundra åren har det förekommit en intensiv propaganda mot allt vad
konsumtionskredit heter och man får räkna med att denna betraktas
med misstro och ovilja inom vida befolkningslager. Den kooperativa
rörelsen har härvidlag gått i spetsen men även inom arbetarrörelsen
har man propagerat mot att arbetarna köpa på kredit.29 »Hellre slita på
en kjol, som är betald, än betala på en kjol, som är sliten.» Denna
slogan ger uttryck åt en uppfattning vilken varit och även fortfarande
är mycket vanligt förekommande.30 Och att detta i viss utsträckning
även gäller de högre socialklasserna, visar det sätt på vilket man i dessa
kretsar betraktar avbetalningshandeln. Många som ha det väl beställt
anse det inte riktigt »fint» att köpa på avbetalning.

Det förefaller mig troligt att bakgrunden till denna ideologi utgöres
av samma förhållanden, som förklara den här tidigare berörda motviljan
mot införsel för förmögenhetsrättsliga fordringar.31 På 1800-talet räckte

2 9 Efter vär ldskr iget ha r dock instäl lningen inom den kooperat iva rörelsen till
konsumt ionskred i ten blivit mindre negat iv än t idigare.

30 I SOU 1949: 38 s. 13 (jfr s. 41) framhålles som önskvär t a t t männ i skornas
ekonomiska handlande länkas över från schemat »köpa först och betala sedan» till
schemat »spara först och köpa sedan».

si Enligt 1734 å rs lag UB 7: 2, Lagkommituéns förslag (1826) UB 5: 5 och ä ldre
lagberedningens förslag (1850) UB 5:6 k u n d e införsel bevil jas i statstjänstemäns
avlöning. Det ta avs tyrk tes i 1871 å rs förslag till UL med den mot iver ingen att den
n ä m n d a bes tämmelsen i 1734 å rs lag medfört »en oriktig och olämplig kredi t samt
en fördärvlig skuldsättning» (s. 66). I Motiven till den nu gällande Utsökningslagen
återfinnes däremot den argumentation mot införseln överhuvudtaget som här tidi-
gare kritiserats under avdelning 3. Bakgrunden härtill utgöres möjligen av förhål-
landena inom den spirande svenska storindustrien. Det anses ha varit förhållandena
inom den tyska storindustrien som föranledde den nordtyska förbundsdagen att år
1869 förbjuda införsel i avlöningar som ej uppgingo till 400 Thaler årligen. Någon
direkt påverkan från denna »für Deutschland hochrühmliche Gesetz», som den på
sin tid kallades, har jag dock inte kunnat fastställa. Se Herbert Conrad: Die Pf än-
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en normal arbetarlön till föga mer än en knapp nödtorft och arbetarna
voro obildade och hade föga ekonomiskt sinne. För deras del var under
sådana förhållanden allt vad kredit hette någonting riskabelt. Man var
sangvinisk rörande framtiden och räknade ej med sådana kalamiteter
som sjukdom och arbetslöshet. Och missförhållandena förvärrades av
att affärsmän och agenter gåvo kredit utan större hänsyn till köparnas
kreditvärdighet.

I mångt och mycket höra emellertid dessa förhållanden numera his-
torien till. Sverige har blivit ett »välståndssamhälle». Som exempel
må nämnas att för närvarande industriarbetarnas reallön är mer än sex
gånger så stor som på 1860-talet.32 Vidare har allmänbildningen stigit,
och man kan räkna med att människorna ha bättre ekonomiskt sinne.
Inom affärslivet visar man större ansvarskänsla vid kreditprövningen
och denna är omsorgsfullare.

Vissa skäl kunna också åberopas för att familjehushållens ekonomi
borde kunna organiseras med en aktiv- och en passivsida precis som
företagens. Härigenom möjliggöres en snabbare och säkrare behovstill-
fredsställelse under livets skiftande förhållanden.33 »Inkomstkurvan och
behovskurvan för en enskild individ sammanfaller inte under individens
liv.»34 Och om en familj disponerar över ett visst sparkapital av likvida
medel, kan det vara klokt att reservera detta för helt oförutsedda behov,
som måste bestridas, och ej använda pengarna för att skaffa sig varor
och tjänster, från vilka man i nödfall kan avstå.

Inte heller kan man säga att den som köper på kredit är mera slös-
aktig än den som köper kontant. Ur den enskildes synpunkt är ju skill-
naden endast den att i förra fallet sparandet kommer i efterhand. Sna-
rast är det väl så att genom kreditköpen konsumtionen förskjuts till
mera varaktiga och dyrbarare konsumtionsartiklar.35 Mången har lät-
tare att förmå sig spara härtill om han har att fullgöra avbetalningar för
en redan inköpt vara än om pengarna skall reserveras för framtida
inköp.36

dungsbeschrankungen (1906) s. 366 f och Picks uppsats »Die Lohnbeschlagnahme» i
Grünhu t s Zeitschrift 28 (1901) s. 18 f.

32 Montgomery, G. A.: The rise of modern industry in Sweden (1939) s. 199,
Heckscher, Eli: Svenskt arbete och liv (1941) s. 371 samt Sv. off. statistik: Löner
1953 II (1955) s. 37.

33 Se härom Bartels a.a. s. 21 f.
34 Vår t ekonomiska läge 1956 (redigerad av G. Lannfelt) s. 132.
35 Bartels a.a. s. 33 och Høller: Ekonomisk revy 1956 s. 27.
36 Ross, Alf: Afbe t a l i ngshande len (1936) s. 18 f.
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Vidare har det gjorts gällande att kredithandeln med konsumtions-
varor i det långa loppet skulle verka prissänkande.37 Det kan låta egen-
domligt. Men tanken är den att denna kredithandel skulle stimulera en
dynamisk och förbilligande massproduktion i långa serier. Antag att
det konstruerats en ny hushållsmaskin, som är bättre och billigare än
andra liknande apparater. Då en massproduktion av den ifrågavarande
maskinen kräver avsevärda investeringar, måste producenten kunna lita
på att finna en på en gång snabb och omfattande avsättning för den-
samma. Förutsättningarna härför äro givetvis större om maskinen kan
säljas på kredit och inte bara kontant.

Som stöd för detta resonemang brukar man åberopa vissa utländska
erfarenheter, främst från U.S.A. och Tyskland. Tidigare fanns i U.S.A.
precis samma motvilja mot minuthandel på kredit som här i landet.
Numera har denna emellertid en enorm omfattning. Den årliga konsum-
tionskrediten skulle uppgå till minst 30 milliarder dollars eller 10—12 %
av den totala konsumtionen.38 Och av särskilt intresse synes det mig
vara att det framför allt är den högre medelklassen som utnyttjar denna
kredit. De som ha en inkomst av 4000—7500 dqllars, vilka utgöra 29 %
av konsumenterna och uppbära 42 % av alla inkomster, svara för 44 %
av konsumtionskrediten.39 I U.S.A. är man stolt över att anses kredit-
värdig och det anses fint att köpa på avbetalning.40 »Hellre köra med
en bil, som inte är betald, än spara till en bil, som ens änkas nya man
kommer att köra med», heter det numera. Man menar också att den
höga levnadsstandarden delvis har sin förklaring i denna omfattande
försäljning på kredit; utan denna skulle den amerikanska massproduk-
tionen i långa serier av ständigt nya konsumtionsvaror ha varit
otänkbar.

I Västtyskland är minuthandeln på kredit visserligen inte så utbredd
som i U.S.A., men efter kriget har den uppvisat en stark ökning. Man
har velat göra gällande att densamma varit en bidragande orsak till
efterkrigstidens tyska »Wirtschaftswunder».41

Nu är det inte alls säkert att dessa erfarenheter från länder, där en
på alla områden verksam konsumtionsindustri producerar för en enorm
hemmamarknad, går att tillämpa i de små nordiska länderna, där det till

37 Ross a.a. s. 20 f.
38 Vår t ekonomiska läge 1956 s. 129 f.
39 Møller a.a. s. 23 och 26.
40 Let ts t röm i Affärsekonomi (1955) nr 14.
41 Die Teilzahlungswirtschaft 1956 s. 166 f.
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så stor del är importvaror, som konsumeras, och där man ej ens lyckats
ena sig om en gemensam nordisk hemmamarknad. Den väsentligaste
verkan av en stimulerad konsumtion kan här bli ökad import och en
försämrad betalningsbalans med utlandet.42

Vidare kan man tänka sig att i ett samhälle med expanderande pro-
duktion och konsumtion, en omfattande konsumtionskredit medför att
mindre kapital kommer att stå till förfogande för investering i närings-
livet.43 Vad en person spar samman för en framtida utgift, har han tills
vidare på banken och så länge detta är fallet, kunna pengarna användas
för utlåning. Ur denna synpunkt kan det också förefalla särskilt betänk-
ligt att de som sakna utmätningsbara tillgångar, erhålla konsumtions-
kredit. Sådan egendom brukar ju åtminstone till en del bestå av värde-
papper och bankmedel. Att konsumtionskrediten reserveras för dem
som ha någon förmögenhet, kunde sålunda tänkas stimulera till ett
sparande, som kan begagnas för investeringsändamål.

Slutligen förtjänar det även framhållas att om en kredithandel också
inte med nödvändighet är inflationsdrivande, kunna dock ökningar och
minskningar av dess volym accentuera växlingarna mellan hög- och låg-
konjunkturer.4* Detta är emellertid ett omstritt problem, som det inte
finns någon anledning att beröra i detta sammanhang. Ej heller skall
jag gå in på den likaledes omstridda frågan i vilken utsträckning stat-
liga regleringar av konsumtionskrediten inverka utjämnande på kon-
junktursvängningarna.45 Den nuvarande högkonjunkturen söker man
som bekant dämpa genom högre kontantinsats och förkortad kredittid
vid avbetalningsköp.46

Av större intresse i förevarande sammanhang är däremot den bety-
delse som rätten till införsel kan ha för den nu berörda kreditgivningen.
Som tidigare påpekats kan man både i U.S.A. och Tyskland få införsel
för förmögenhetsrättsliga fordringar. Men rörande frågan i vilken
utsträckning detta stimulerat kreditgivningen, har jag ej lyckats upp-
spåra några uppgifter. Jag får därför nöja mig med några allmänna
reflexioner.

Självfallet kan borgenärens rätt till införsel aldrig ersätta den s.k.
kundkontrollen eller undersökningen av gäldenärens kreditvärdighet. I

42 Møller a.a. 1956 s. 29 f.
43 Vår t ekonomiska läge 1956 s. 142 f.
44 Møller a.a. s. 28 och SOU 1949: 38 s. 25 f.
45 Die Teilzahlungswirtschaft 1956 s. 128.
46 Ekonomen 1956 s. 13 f. samt Stabil iseringsnämndens PM av den 5/9 1955

rörande avbetalningshandeln (i stencil).



18 Per Olof Ekelöf

de stora kulturländerna omhänderhas denna i avsevärd utsträckning av
särskilda kreditinstitut och soliditetsupplysningsbyråer. Ross har träf-
fande framhållit att dessas kundkartotek ha samma betydelse för per-
sonalkrediten som fastighetsböckerna för fastighetskrediten.47 I Sverige
är denna verksamhet ej på samma sätt centraliserad utan sköts i stor
utsträckning av säljarna. Självfallet är detta system både dyrare och
mindre effektivt.

Vidare må uppmärksammas att en stor del av kreditgivningen sker
genom avbetalningsköp med äganderättsförbehåll. Då är det ju strängt
taget fråga om en slags realkredit. Säljaren kan vid bristande likvid få
godset restituerat och har sålunda ett effektivt exekutionsmedel till
sitt förfogande. Detta medför emellertid icke att en rätt till införsel
skulle sakna betydelse. Då det straffrättsliga skyddet mot att köparen
överlåter godset är svagt, kunde risken för införsel ha betydelse som
prevention häremot.48 Och vidare medföra svårigheterna att avyttra
begagnade varor att en restitution mången gång leder till förlust för
säljaren. Men även köparen kunde givetvis dra fördel av att restitution
inte vore den enda exekutionsform som står säljaren till buds.49 Det
finns alltså anledning att anta att om denne fick rätt till införsel, så
skulle detta ej blott minska de särskilda omkostnaderna inom avbetal-
ningshandeln och göra denna mera tilltalande utan även stimulera den-
samma.

Emellertid förekommer det en avsevärd kreditgivning utan att gälde-
nären-köparen belastas med något äganderättsförbehåll. Den vanligaste
formen är den s.k. konto- eller bokkrediten. I U.S.A. sker 1/s av om-
sättningen inom minuthandeln genom beviljande av sådan kredit och
denna har dubbelt så stor omfattning som avbetalningshandeln.50 En
annan form är att krediten ges av särskilda kreditinstitut, som efter
soliditetsprovning lämnar varuchecker, för vilka gäldenären kan inköpa
de varor han önskar. I Tyskland har sådan s.k. »A-kredit» kommit till
avsevärd användning. Och under beteckningen »låneköp» praktiseras
någonting liknande i Sverige av Kooperativa förbundet, fast detta hit-
tills skett i ganska blygsam omfattning.

Det är klart att rätten till införsel har större betydelse för dessa
former av konsumtionskredit än för de tidigare berörda avbetalnings-

47 Ross a.a. s. 24.
48 Se SL 22: 4 och 10. Olovligt förfogande över gods, som köpts på avbe ta l -

ning, leder mycke t sällan till åtal.
49 Se -ovan not 18.
50 Barte ls a.a. s. 25 och 138.
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köpen. Utan möjlighet till införsel står ju något effektivt exekutions-
medel inte till kreditgivarens förfogande, om gäldenären saknar utmät-
ningsbara tillgångar. Rätten till införsel borde på detta område med-
föra en bättre betalningsmoral, vilket i sin tur skulle stimulera kredit-
givningen. Vidare kan man räkna med att folk bli mer försiktiga att
köpa på kredit, om de riskera att skulden likvideras genom avdrag på
deras lön. Och slutligen kunde detta inverka minskande på omkostna-
derna för kredithandeln. Ty om också de rena förlusterna på denna äro
små inom de flesta branscher, är det dock vanligt att köparna ligga efter
med sina betalningar, något som medför dryga inkassokostnader.

Men hur äro då förhållandena i Sverige, där införsel ej kan beviljas
för förmögenhetsrättsliga fordringar? Några säkra upplysningar härom
står på grund av statistikens bristfällighet inte till buds. Enligt vissa
beräkningar skulle »avbetalningshandeln» ha en omfattning av 1 mil-
liard kronor, enligt andra av 5 milliarder per år. Även om den förra
siffran ligger sanningen närmast, är det ju här fråga om en ej obetydlig
del av svenska folkets totala konsumtion, som beräknats uppgå till unge-
fär 30 milliarder kronor per år.

I före var ande sammanhang är ju kontokrediten av särskilt intresse.
En viss uppfattning om dess storlek får man av följande uppgifter.
Enbart inom speceri- och lanthandeln har man omkring 100 millioner
kronor ständigt utestående i kontokredit. Och från ett av våra största
varuhus har jag erhållit uppgiften att V3 av försäljningen till enskilda
personer — i kronor räknat — sker på kredit. Vid bedömningen av
dessa siffror må man uppmärksamma att affärsmännen för närvarande
brottas med likviditetssvårigheter och därför inskränka försäljningen på
kredit.

Trots exekutionsmedlens bristande effektivitet har konsumtionskre-
diten sålunda redan fått en avsevärd omfattning. Och av allt att döma
kommer denna utveckling att fortsätta. Nyttan respektive skadan härav
skall jag ej försöka bedöma. Men hur därmed förhåller sig synes mig
vara av en viss betydelse för frågan om även förmögenhetsrättsliga ford-
ringar böra komma i åtnjutande av införsel. Som vi sett kunna vissa
skäl åberopas för en sådan reform, men det är möjligt att densamma
måste kombineras med ökade möjligheter för staten att på administrativ
väg reglera konsumtionskreditens omfattning. Och vad angår de nuva-
rande förhållandena på detta område utmärkas dessa tydligen av en
stark spänning mellan ekonomisk realitet och rättslig reglering. I detta
ögonblick finns det säkerligen hundratusentals skuldförhållanden i
Sverige, som civilrättsligt äro utan vank men där borgenären inte har
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någon möjlighet att tillgripa exekutivt tvång vid en eventuell betal-
ningstredska från gäldenärens sida.

Det är väl också detta förhållande som förklarar att man på sista
tiden börjat praktisera vissa surrogat för införsel i gäldenärens avlöning.
Ansökningar om löneutmätning, som tidigare varit mycket sällsynta, ha
blivit vanligare förekommande. Vissa inkassobyråer ha t.o.m. skaffat
sig tryckta formulär för ansökan om denna speciella form av utmätning.
I de större städerna ha utmätningsmännen visserligen inte tid att ägna
sig åt några löneutmätningar, men i en del mindre arbetsbelastade
distrikt förefaller denna olustiga form av verkställighet blivit förhål-
landevis vanligt förekommande.51

Ett annat surrogat för införsel består i ett säreget sätt att utnyttja
den borgenären enligt UL § 86 tillkommande rätten att, sedan han sökt
utmätning, lämna gäldenären anstånd med betalningen under högst sex
månader. Man går härvid tillväga på följande sätt. Sedan utmätning
sökts och eventuellt även företagits, begär borgenären att det tills vidare
måtte få anstå med den återstående delen av förrättningen. Samtidigt
går han med på att gäldenären avbetalar skulden i rater, varvid denne
får klart för sig att så snart han brister med någon avbetalning, kom-
mer borgenären att fullfölja sin ansökan. Då sex-månadersfristen utgått,
inger borgenären ny ansökan om utmätning och så fortsätter man tills
hela skulden likviderats. Effekten härav är emellertid beroende av
huruvida gäldenären har åtminstone någon utmätningsbar egendom.

B. Vi skola nu övergå till det fallet att betalningsskyldigheten grun-
dar sig på skadegörelse. Härvidlag är det särskilt skadestånd på grund
av brott som förtjänar att uppmärksammas. Skadeståndsskyldighet på
civil grund drabbar väl främst företagare och dessutom täcks eller eli-
mineras densamma i stor utsträckning genom olika former av försäk-
ring. Med avseende på en specialfråga få vi emellertid tillfälle att senare
återkomma till den civilrättsliga skadeståndsskyldigheten.

Då skada vållats genom brott skall ju den tilltalade på yrkande av
målsäganden förpliktas ersätta skadan. Om man bortser från de rena
ordningsförseelserna, innehåller väl också de flesta straffdomar ett för-
pliktande för den tilltalade att gälda skadestånd. Någon ersättning får
målsäganden emellertid sällan, såvida inte hans ersättningsanspråk täcks
genom garanti- eller ansvarsförsäkring. Som ett tecken härpå må

51 Under ett av de sista åren förekom i Örebro 48, Borås 6, Svartlösa lands-
fiskalsdistrikt ingen och i Stockholm omkring 50 löneutmätningar.



Utsökningsväsendet och det moderna samhället 21

anföras att bland alla ansökningar på grund av utmätning en försvin-
nande liten del avse skadestånd på grund av brott.52

Man har funnit det otillfredsställande att målsäganden har så små
möjligheter att få ersättning.53 Det finns väl också skäl att anta den
allmänna känslan av trygghet skulle ökas i samhället, om var och en
kunde lita på att få ersättning för den skada, som vållats genom brott.
Och eftersom de flesta brottslingar, som överhuvudtaget ha något
näringsfång, äro löntagare, kan detta åberopas som skäl för att även
skadestånd på grund av brott kunde uttas genom införsel. Härigenom
skulle skadeståndssanktionen bättre kunna fylla sin reparativa funktion.

Emellertid torde man med införsel kunna uppnå detta resultat endast
i ganska begränsad utsträckning. Skador på grund av brott äro ofta
betydande i förhållande till de betalningsskyldigas betalningsförmåga.
Detta medför att en indrivning av hela skadeståndet mången gång skulle
innebära en alltför drakonisk påföljd på brottet. Vidare kunde införseln
även i andra fall äventyra gärningsmannens resocialisering. Man riske-
rar att denne söker genom nya brott skaffa sig ersättning för vad som
dras av på hans lön.

Därmed är emellertid inte sagt att ej införsel kunde ha en betydelse-
full uppgift att fylla ifråga om skadestånd på grund av brott. Som
brottspåföljd borde ju skadeståndssanktionen helst också ha en preven-
tiv effekt. För närvarande är detta uppenbarligen endast i ringa grad
förhållandet. Att skadestånd kunde uttas genom införsel skulle här-
vidlag medföra en påtaglig förbättring.

Som preventiönsmedel mot brottslig verksamhet är emellertid skade-
ståndssanktionen — åtminstone i dess nuvarande utformning — föga
lämplig. En viss karaktär av rättvisa erhåller skadeståndet visserligen
genom dess ekvivalens med den vållade skadan.54 Men i konkreta fall
kan denna sanktion framstå som en orättfärdig — eller åtminstone som
en högst primitiv — vedergällning av det begångna brottet. Vid fast-
ställandet av skadeståndet tas ju hänsyn varken till skuldgraden eller
till gärningsmannens betalningsförmåga. Och då det ofta beror på en
tillfällighet hur stor skada som vållats, kan ersättningen härav komma
att framstå som ett orättvist påbröd på det utmätta straffet. En reform,

5 2 Antale t ansökningar om u tmätn ing för skadestånd på g rund av brot t va r
u n d e r et t år i Örebro 18, i Borås 15, i Svart lösa landsfiskalsdistrikt 1 och i Stock-
holm omkr ing 60.

53 Se de av Welamson a.a. s. 391 omnämnda r iksdagsmotionerna år 1944 och
1954.

54 Se mi t t a rbe te Straffet, skades tånde t och vi tet (1942) s. 95 f.
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som endast innebure att skadestånd på grund av brott kunde indrivas
genom införsel, skulle säkerligen komma att väcka en stark indignation.
Och skulle reformen bli genomförd och allmänt accepterad, kunde detta
medverka till att allmänhetens känsloreaktioner mot brottsligt hand-
lingssätt blevo mer onyanserade och primitiva än för närvarande är
fallet.

Det skadestånd, som skulle kunna uttas genom införsel, bör sålunda
fastställas enligt särskilda regler. Det införselfria beloppet får ej vara
för knappt tilltaget och den tidsrymd, varunder löneavdrag kan företas,
måste vara begränsad. Vidare borde skadeståndet kunna jämkas nedåt
om gärningsmannens skuld är ringa. Detta innebär emellertid att stor-
leken av det införselgilla skadeståndet och av straffet kommer att fast-
ställas efter principer, som äro i ganska hög grad överensstämmande.
Att så sker kommer att te sig särskilt egendomligt, då straffet utgöres
av böter. Om allmänheten redan nu har svårt att skilja mellan skade-
stånd och böter, blir detta tydligen i än högre grad fallet efter den här
diskuterade reformen. Det kommer att te sig som om en del av böterna
tillfaller det allmänna en annan del målsäganden.

Det finns en lösning på detta problem, som ligger nära till hands.
Man har — om också mera i förbigående — föreslagit, att då skada vål-
lats, målsäganden skulle i avräkning på skadeståndet få uppbära de
böter, vartill gärningsmannen fälls.55 Detta innebär emellertid ingen
slutgiltig lösning på det här behandlade problemet, ty de brott, som vålla
skada, förskylla ju i stor utsträckning frihetsstraff.

Emellertid kan ifrågasättas om ej i framtiden användningen av bötes-
straffet kommer att öka på frihetsstraffets bekostnad. Att beröva folk
friheten framstår i våra dagar som en brutalare reaktion än förr i tiden.
Och ur individualpreventiv synpunkt är den med frihetsstraffet för-
bundna anstaltsvistelsen allt annat än tillfredsställande. Densamma är
en dålig förberedelse för livet i frihet och sammanförandet av krimi-
nella element till gemensamt umgänge på en anstalt har också sina olä-
genheter.

Det är ju dessa förhållanden som föranlett användningen av villkor-
lig dom. Förhållandet mellan böter och villkorligt frihetsstraff utan över-
vakning är emellertid högst besynnerligt. Begår man ett ringa brott

55 SOU 1950:16 s. 157 och 1956:55 s. 61 samt Welamson a.a. s. 431 not 1.
Angående ordningsförseelser se även v. Eyben i Festskrift til Henry Ussing (1951)
s. 126 f.
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får man bota härför. Är brottet däremot grövre och gärningsmannen
erhåller villkorlig dom av nu nämnt slag, träffas denne överhuvudtaget
inte av någon omedelbart verkande olägenhet. Det orimliga häri utgör
väl en av anledningarna till den svenska Strafflagberedningens nyligen
framställda förslag att »villkorlig dom» skall kunna kombineras med
böter.56 Men vad fyller under sådana omständigheter den villkorliga
domen egentligen för funktion? Antag att den dömde begår nytt brott
under de närmaste åren. För detta fall skulle man genom särskilda
straffmätningsregler kunna åstadkomma samma resultat som genom
regler om förverkande av en för det tidigare brottet meddelad villkorlig
dom. Och visserligen skall ett sådant förverkande kunna inträda även
då gäldenären av tredska eller vårdslöshet försummar att gälda skade-
stånd enligt de särskilda föreskrifter, som givits i den villkorliga
domen.57 Men denna bestämmelse förklaras väl av att intet rimligare
tvångsmedel står till buds. Ingen skulle val komma på den idén att
använda frihetsstraff och andra därmed jämförbara påföljder som ett
slags gäldfängelse, såvida skadeståndet kunde uttas genom införsel.58

Av det föregående har framgått att användningen av införsel för
indrivning av skadestånd på grund av brott utgör ett mycket invecklat
kriminalpolitiskt problem, som här inte kan bli föremål för någon till-
fyllestgörande utredning. Innan jag lämnar detta kapitel vill jag emel-
lertid fästa uppmärksamheten vid ytterligare en komplikation. Enligt
den gällande lagen om villkorlig dom må rätten föreskriva att den som
döms villkorligt, »bör å tid och sätt som i domen angives söka fullgöra
honom åliggande skyldighet att gälda ersättning för skada som uppkom-
mit genom brottet.59 Sådana förelägganden förekomma i ej ringa
utsträckning fast deras efterföljd förefaller vara skiftande.60 I Straff-
lagberedningens här tidigare berörda förslag har villkorlig dom, som
är förbunden med övervakning och särskilda föreskrifter, döpts om till
»skyddstillsyn». Föreskrift rörande skadeståndets gäldande skall emel-

56 SOU 1956: 55 s. 125.

57 a.a. s. 451.

58 I detta sammanhang förtjänar det också uppmärksammas att Strafflag-
beredningen (s. 125 och 140) be t raktar böter och särskilda föreskrifter om gäldande
av skadestånd som i stort sett alternativa påföljder, då dessa förekomma i samband
med villkorlig dom. Ur preventiv synpunkt anses de båda påföljderna sålunda vara
fullt jämförbara.

59 1939 års lag om villkorlig dom § 8 st. 2.

60 Strahl, Ivar: Om påföljder på brott (1955) s. 424.
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lertid fortfarande kunna ges och man förutsätter att så skall ske i betyd-
ligt större omfattning än för närvarande är fallet.61

Vid första påseende kan detta väcka förvåning. »Skyddstillsynen»
är utformad som en rent individualpreventiv brottspåföljd, medan det
förhållandet att brottslingen tvingas ersätta den skada han vållat, fram-
står som en vedergällning av brottet. Men det förhåller sig så att då
man kritiserat de traditionella brottspåföljderna för att dessa ha veder-
gällningskaraktär, så har man härifrån undantagit skadeståndet. Som
exempel må nämnas att Strahl karakteriserat skadeståndet som »en
sorts vedergällning, vilken icke övas i namn av en abstrakt princip utan
för att tillgodose ett praktiskt ändamål, som den dömde själv bör kunna
finna behj ärtans värt, nämligen att ersätta målsäganden hans skada».62

Man kan invända att många brottslingar inte kunna förväntas ha en så
upphöjd syn på sin skadeståndsskyldighet. Vad som har större bety-
delse är emellertid om folk i allmänhet anser det vara en naturligare
vedergällning att gärningsmannen i rimlig utsträckning ersätter måls-
ägandens skada än att han betalar böter till staten eller vistas någon tid
på en fångvårdsanstalt. Det synes mig sannolikt att så är fallet. Då man
på sin tid avskaffade den gamla boten samt konstruerade straff och
skadestånd som tvenne helt olikartade påföljder, vilka kunde kumuler as,
så var detta nog inte en så välbetänkt reform. Att denna ordning över-
huvudtaget kunnat praktiseras sammanhänger emellertid med att det
inte funnits något effektivt medel för indrivning av skadeståndet. Att
brottslingen utöver straffet även döms till skadestånd har inte varit stort
mer än ett slag i luften.

Att ådömande av skyddstillsyn kan kombineras med särskild före-
skrift om hur skadeståndet skall gäldas motiveras emellertid även av
individualpreventiva skäl.63 Som Strahl framhåller »är det från peda-
gogisk synpunkt säkerligen mången gång lämpligt, att den brottslige på
detta sätt får känna på vad det är han gjort». Och kan denne förmås att
av egen drift söka göra rätt för sig är väl detta ofta fördelaktigt även ur
rent terapeutisk synpunkt.64 Emellertid kan en föreskrift av nu nämnt
slag även göra skada. Strafflagberedningen framhåller att »det bör till-
ses, att den dömde icke ålägges så stora avbetalningar å skadeståndet
att hans förmåga och vilja till återanpassning försvagas». Självfallet

61 SOU 1956: 55 s. 155, 162 och 453.
62 a.a. s. 422.
63 SOU 1956: 55 s. 155 och 162 samt Strahl a.a. s. 422.
64 Se mit t arbete Straffet osv. s. 127 f.
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måste detta gälla även om indrivning skulle kunna ske genom införsel.65

Antag att den skadeståndsskyldige kan befaras genom nya brott vilja
skaffa sig de pengar han anser sig ha behov av. Detta kan motivera att
det införselfria beloppet sättes högre än annars skulle ha varit fallet.
Därmed har man gjort ännu ett viktigt avsteg från hävdvunna skade-
ståndsrättsliga principer.

5. Juridiskt-tekniska komplikationer.

Skulle även förmögenhetsrättsliga fordringar komma i åtnjutande av
införsel, uppstå en hel del svårlösta problem av mera teknisk natur.
De flesta av dessa röra detaljfrågor och hur de lösas är utan större
betydelse för införselinstitutets förmåga att fylla sin funktion. Men med
vissa sådana frågor förhåller det sig annorlunda. Främst gäller detta
beräkningen av det införselfria beloppet. Som framgått av det före-
gående äro de ogynnsamma biverkningar, som kunna tänkas följa av en
införsel, i hög grad beroende härav. Ju mindre avdrag som göres för
gäldenärens levnadskostnader, ju större blir risken för att dennes arbets-
insats minskas och att han söker undandra sig införseln genom ombyte
av arbetsplats. Att avdraget är knappt tillmätt väcker dessutom huma-
nitära betänkligheter.

Redan för närvarande har detta problem aktualitet. Antag att en
lågt avlönad fabriksarbetare, som har maka och tre barn, erhåller inför-
sel såväl för underhållsbidrag som för oguldna skatter och böter. Av
hans veckolön skall vidare avdras källskatt och fackföreningsavgift. Det
kan hända att man härvid måste dra av så mycket på hans lön, som
överhuvudtaget är tillåtet. Vad han har rätt att behålla är minst det
normalbelopp för existensminimum, som enligt ett cirkulär från Centrala
uppbördsnämnden gäller vid löneavdrag för löpande skatt. Detta utgör
i skrivande stund i lägsta ortsgrupp 116 kr i veckan och i Stockholm
131 kr i veckan. Och visserligen brukar man i praxis beräkna det
införselfria beloppet något högre. I vårt exempel skulle gäldenären
sålunda få behålla 170 kr, om han bodde i Stockholm.66 Men för en så
stor familj blir det ändock inte mycket att leva på i dagens Sverige.67

Vidare må uppmärksammas att det i detta sammanhang föreligger
en betydelsefull skillnad mellan underhållsbidrag och vanliga förmögen-

65 Jfr ovan s. 21.
6 6 Enligt en PM av den 2/8 1956, upprä t t ad inom Indr ivningsverket i Stock-

holm.
67 Jfr Eilard i SvJT 1956 s. 201.
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hetsrättsliga fordringar. Den underhållsberättigade är i regel beroende
av bidraget för sitt uppehälle. Detta motiverar att vid införsel för
sådana bidrag det exekutionsfria beloppet beräknas knappt. Strängt
taget finnes det ju ingen anledning att en man skall kunna bereda sina
barn i äktenskapet en högre levnadsstandard än det utomäktenskapliga
barn, för vilket han är bidragspliktig.

Dessa synpunkter göra sig knappast alls gällande vid införsel för
vanliga förmögenhetsrättsliga fordringar. Endast i sällsynt förekom-
mande undantagsfall är borgenären för sitt uppehälle beroende av att
gäldenären betalar sin skuld. Och utgör motivet för införsel i nu
berörda fall att löntagare skola kunna använda sin lön som kreditbas,
finns det inte heller någon annan anledning att tillämpa ett knappt
beneficium. Den kredit en löntagare kan uppnå enbart på grund av sin
löneställning kan ju under inga förhållanden bli av någon större omfatt-
ning. Ja, man skulle kunna ifrågasätta om ej det införselfria beloppet
bör vara så stort att de lägsta inkomstklasserna helt gå fria från införsel
för förmögenhetsrättsliga fordringar. För den som har så små inkom-
ster att det nätt och jämt räcker till en torftig bärgning är kredit någon-
ting högst riskabelt.

Men kan man då tänka sig att det exekutionsfria beloppet är större
vid införsel för underhållsbidrag än då införseln avser förmögenhets-
rättsliga fordringar? Ja, något hinder härför föreligger icke eftersom
underhållsbidragen måste utgå med förmånsrätt framför de senare.
Utomlands är det också vanligt förekommande att det införselfria
beloppet är olika i olika fall.68 Och från svensk rätt kan nämnas att vid
utmätning för böter gäldenärens beneficium är mera generöst tilltaget
än vid utmätning för andra fordringar.69

Vidare må uppmärksammas att det införselfria beloppet kan beräk-
nas på olika sätt. Detta kan såsom i Sverige vara graderat endast efter
gäldenärens försörjningsbörda samt en del andra därmed jämförbara
omständigheter. Någon hänsyn tas då inte till avlöningens storlek utan
beloppet blir åtminstone i stort sett detsamma för alla gäldenärer, som
ha t.ex. hustru och tre barn att försörja. Enligt en annan metod utgör
det ifrågavarande beloppet en viss kvotdel av lönen. Som exempel må
nämnas att vad som kan uttas genom införsel enligt fransk rätt endast
är 1/io av den till 150.000 fr. uppgående delen av årslönen, 1/s av den del

68 Se t.ex. ZPO §§ 850 c och d samt den franska Code du travail art 61—62.
69 Lagen om verkställighet av bötesstraff 4 § 2 st.
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av lönen som ligger mellan detta belopp och 300.000 fr. o.s.v.70 Och i
Tyskland tillämpas en kombination av dessa båda beräkningsgrunder.
Efter avdrag för löpande skatt utgör för en ensamstående den införsel-
fria delen av en månadslön minst 169 RM jämte 3/io av den återstående
delen av lönen.71 Med ett dylikt system kommer tydligen det införsel-
fria beloppet att bli större, ju bättre avlöning gäldenären åtnjuter. Detta
har vissa skäl för sig. Som tidigare påpekats förefaller det nämligen
sannolikt att införselns ogynnsamma biverkningar äro väsentligen
beroende av i vilken utsträckning densamma tvingar gäldenären att
leva under den levnadsstandard som är den normala i det inkomst-
skikt, som han tillhör.72 Ur denna synpunkt är det en fördel att den
som har högre lön får behålla ett större belopp därav än den vars avlö-
ning är lägre.

I Sverige har man på sina håll tidigare praktiserat ett sådant system.
Det införselfria bidraget anpassades härvid i någon mån efter den social-
klass, som gäldenären tillhörde.73 För några år sedan avskaffades emel-
lertid detta system såsom varande odemokratiskt. Man kan också fråga
sig om det är praktisk politik att här inta en annan ståndpunkt. Idén
om ekonomisk jämlikhet är väl den starkast verksamma inom modernt
samhällsliv. Emellertid må man lägga märke till att denna dock inte
kunnat göra sig till den grad gällande att alla löntagare ha samma lön.
Och så länge detta icke är fallet, synes det mig vara inkonsekvent att
tillämpa samma införselfria belopp oberoende av vilken socialklass gäl-
denären tillhör. En radikal tillämpning av jämlikhetsidén enbart på
denna punkt måste medföra att införselinstitutet får ogynnsammare
biverkningar än annars bleve fallet.

Slutligen må här.understrykas att det vore lyckligt om det införsel-
fria beloppet överhuvudtaget kunde fastställas under hänsynstagande
till omständigheterna i det enskilda fallet. I viss utsträckning sker detta
också för närvarande; beloppet kan höjas t.ex. därför att gäldenären

7 0 Code de travail ar t 61. De anförda siffrorna äro från 1949; det är mig obe -
kan t om de sedermera höjts. — Även i amer ikansk rä t t förekommer det att vad som
får u t t a s genom införsel är en viss kvotdel av lönen. Se Columbia Law Review 35
(1935) s. 1038 vid not 138 och Yale L a w Journa l 42 (1932—33) s. 563 not 9.

71 ZPO § 850 c. Angående kvotberäkning i finsk, dansk och norsk rä t t se
Welamson s. 429 not 3.

72 Se ovan s. 10.
7 3 Som exempel må n ä m n a s att medan i Stockholm det införselfria beloppet för

en ensamstående arbetare va r mins t 220 kr i månaden, va r de tsamma samma år för
en ensamstående högre t jäns teman 380 kr i månaden .
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betalar hög hyra eller haft kostnader på grund av sjukdom. Men vid
införsel för förmögenhetsrättsliga fordringar finns det anledning att låta
dylika omständigheter i högre grad inverka på det införselfria beloppets
storlek än då införseln beviljats för underhållsbidrag.

Ett annat problem är hur man skall förfara om vid införsel flera
förmögenhetsrättsliga fordringar konkurrera med varandra. Antag att
införsel beviljats för en skuldebrevsfordran. Någon tid därefter ansöks
om införsel i samma avlöning för en köpeskillingsfordran. Vidare anta
vi att vad som ytterligare kan avdras på lönen endast är ett helt ringa
belopp. Skall borgenären nr 2 få åtnöja sig med detta eller skall det
ske en fördelning mellan de båda fordringarna efter dessas storlek?
Såvitt jag kan förstå finns det ingen anledning att lösa denna fråga på
annat sätt än som skett med motsvarande spörsmål vid utmätning.
Enligt svensk rätt borde sålunda en tidigare ansökan om införsel med-
föra förmånsrätt i avlöningen framför en senare.74 Visserligen förhåller
det sig så att under konkurs gäldenärens lön, efter avdrag för levnads-
kostnaderna, tillföres konkursmassan. I den avlöning, som utbetalas
under konkursen, ta de båda borgenärerna sålunda del efter fordringar-
nas storlek. Men detta förefaller mig inte kunna åberopas som skäl mot
att tillämpa prioritetsprincipen, då gäldenären ej är i konkurs. Som
Welamson påpekat får man inte dra ut på en konkurs för att härigenom
kunna under en längre tid lägga beslag på gäldenärens avlöning.75 En
borgenär har sålunda mera sällan någon fördel av att sätta gäldenären
i konkurs, då denne är löntagare. Detta måste tydligen också gälla en
borgenär som på grund av tidigare införselbeslut finner sig ej kunna ta
gäldenärens avlöning i anspråk. Någon risk för att prioritetsprincipen
i detta fall skulle leda till ett ökat antal konkurser torde därför inte
föreligga.

Skulle en av de fordringar, som konkurrera vid införsel, åtnjuta för-
månsrätt i konkurs, blir problemet emellertid mera allvarligt. Här före-
ligger starkare skäl för att tillämpa samma rangordning vid införsel
som i konkurs. Skulle ordningen vara en annan, kan borgenären näm-
ligen finna det vara med sitt intresse förenligt att gäldenären försätts i
konkurs. Detta problem, som uppmärksammats av Welamson, finns det

74 Enligt förslagen till UB, framställda av Lagkommit tén (1826) och Äldre lag-
beredn ingen (1850) k u n d e införsel beviljas i s ta ts t jänstemäns avlöning. UB 5:5
respekt ive 5: 6 i dessa förslag innehålla en bestämmelse av följande lydelse: »Hava
flera införsel vunnit ; njute den företräde, vars rä t t förr antecknad blev.»

75 Welamson a.a. s. 398 f.
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dock icke någon anledning att närmare gå in på i detta sammanhang.
Däremot skola vi beröra frågan om ej införsel för förmögenhetsrättsliga
fordringar skulle medföra en försämrad ställning för t.ex. underhålls-
bidrag och oguldna skatter, även om dessa vid införsel utgingo med för-
månsrätt framför fordringar av förstnämnda slag.

Som tidigare påpekats kan införselinstitutets ogynnsamma biverk-
ningar väntas bli större ju mindre del av lönen gäldenären får behålla.
Antag nu att införsel beviljats för underhållsbidrag och att detta ej
påverkat gäldenärens sätt att sköta sitt arbete. Men så tillkommer inför-
sel för ett par förmögenhetsrättsliga fordringar. Gäldenären börjar då
vansköta arbetet eller söka undandra sig införseln genom att byta
arbetsplats. Detta medför i sin tur att även underhållsbidragen flyta in
mera ojämnt.

Angående detta problem må först uppmärksammas att såsom Welam-
son påpekat detsamma kan få aktualitet även för närvarande. Som
exempel kan nämnas det fallet att sedan införsel beviljats för underhålls-
bidrag, beslut fattas om införsel även för böter och oguldna skatter.
Vidare må uppmärksammas att detsamma i vad angår förmögenhets-
rättsliga fordringar åtminstone delvis kan elimineras genom att man vid
införsel för sådana fordringar tillämpar ett generöst tilltaget införselfritt
belopp.76

Slutligen må här erinras om att ju mindre belopp som uttas vid varje
särskilt avlöningstillfälle, ju flera löneavdrag måste man givetvis göra
för att hela skulden skall bli likviderad. Emellertid är det ur humanitär
synpunkt inte bara avdragens storlek som förtjänar att uppmärksammas
utan även införselns varaktighet. Som tidigare framhållits kan en inför-
sel, som varar i många år, kännas som ett rent gäldslaveri. Även detta
kan tänkas ogynnsamt 'påverka gäldenärens arbetsvilja. Ett exempel
härpå erbjuder det fallet att en arbetare ådömts ett skadestånd, som är
stort i förhållande till hans begränsade inkomster. Hur sådana situa-
tioner böra regleras få vi emellertid tillfälle att närmare uppmärksamma
i det följande avsnittet.

6. Konsekvenser på det processuella planet.

Vi ha i det föregående funnit en vidgad användning av införsel förut-
sätta att man vid meddelande härav uppmärksammar en hel del omstän-

76 Se ovan s. 7 f.
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digheter som inte kunna bedömas enbart efter fasta normer utan som
måste bli föremål även för en skönsmässig bedömning i det konkreta
fallet. Främst gäller detta det införselfria beloppet och den tid, var-
under löneavdrag skall förekomma. Man kan fråga sig om rättssäker-
heten blir tillräckligt tillgodosedd, såvida dylika frågor anförtros de
myndigheter, utmätningsmännen, vilka handha det nuvarande införsel-
institutet.

Visserligen förhåller det sig så att utmätningsmännen för närvarande
ha att bedöma åtskilliga frågor, som kunna avgöras endast efter en
skönsmässig bedömning och vilka tillika äro av stor betydelse för den
enskilde. Som exempel kan nämnas just fastställandet av det exeku-
tionsfria beloppet vid införsel samt vidare medgivande av anstånd med
restitution av gods köpt på avbetalning.77 Men i stort sett avgöras i
svensk rätt frågor, som ha den här berörda karaktären, av närmast
högre myndighet, överexekutor. Som sådan fungerar en administrativ
myndighet, på landet länsstyrelserna och i Stockholm överståthållar-
ämbetet. Endast i övriga större och medelstora städer är en domstols-
ledamot förordnad som överexekutor för den ifrågavarande staden.

Denna senare ordning är den i utlandet allmänt praktiserade. Exe-
kutionsväsendet är helt skilt från administrationen och mera komplice-
rade exekutiva frågor skola bedömas av domstol. Det har föreslagits att
det svenska exekutionsväsendet skulle omdanas efter denna princip och
man kan nog räkna med att så blir fallet vid en revision av utsöknings-
lagen.78 I det följande utgår jag ifrån att underrätterna fungera som
överexekutorer och att det är dessa som ha att förordna om införsel.

En ansökan om införsel skulle sålunda komma att inges till veder-
börande underrätt, vilken hade att bedöma densamma. Frågan är emel-
lertid om man bör stanna härvid. En möjlighet vore nämligen att verk-
ställighetsfrågor kunde upptas redan i själva processen samt domen —
utöver ett fastställande av betalningsskyldigheten — innehålla direktiv
om det exekutiva tvång, som vid behov skulle kunna tillgripas. Såvitt
jag kan förstå vore detta en praktisk ordning. Rätten skulle redan i
domen kunna fastställa hur mycket som kunde genom införsel uttas ur
gäldenärens avlöning för den händelse denne ej frivilligt fullgjorde den
honom ålagda betalningsskyldigheten.

77 Se lagen om avbetalningsköp § 12.
7» Se Engströmer i SvJT 1927 s. 340, Prop 1931 nr 80 s. 54, 80 och 138, Hassler

i SvJT 1944 s. 500, 1 LU 1945: 39 s. 16; se emellertid även Olivecrona: Utsökning
(1955) s. 24.
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Vid verkställighet av en vanlig betalningsdom genom införsel upp-
står emellertid en svårighet, vare sig införselbeslutet meddelas i domen
eller först senare. Man skulle nämligen kunna göra gällande att exeku-
tivt tvång aldrig bör tillgripas utan att gäldenären först haft möjlighet
att själv fullgöra de prestationer, vari exekutionens genomförande skulle
resultera. Gäldenären borde alltså beredas tillfälle att genom egna avbe-
talningar likvidera sin skuld innan ett eventuellt införselbeslut trädde
i kraft. Men detta blir ju inte fallet om domen innehåller en faststäl-
lelse av den betalningsskyldighet som åvilar gäldenären enligt den av
borgenären åberopade grunden för käromålet. Antag att gäldenären i
domen förpliktas betala 1000 kr i likvid för obetalda varor. Då han ej
kan omedelbart uppbringa hela detta belopp, träder införselbeslutet i
kraft och det sker avdrag på hans månadslön med 100 kr vid varje avlö-
ningstillfälle under 10 månader framåt. Gäldenären har då aldrig fått
chansen att frivilligt fullgöra dessa avbetalningar.

Men bottnar då inte detta resonemang i en alltför stor ömsinthet om
gäldenärer, som ej kunna betala på förfallodagen? Införsel är ett så
humant tvångsmedel, dess genomförande rubbar så obetydligt gälde-
närens livsförhållanden, att detsamma borde kunna tillgripas även om
gäldenären ej beretts tillfälle att själv avbetala sin skuld. Nej, jag skulle
vilja göra gällande, att om man också måste hota människorna med olika
tvångsåtgärder, så bör dock genomförandet härav begränsas till ett mini-
mum. För min del kanske detta utgör en grundvärdering för vilken
ingen rationell motivering kan ges. Men jag skulle vilja ifrågasätta om
ej den ifrågavarande principen bidrar till att göra medborgarna ansvars-
medvetna. Vänja sig dessa vid att handla under myndigheternas ome-
delbara uppsikt eller att det allmänna rent av handlar å deras vägnar,
slappas deras känsla för att man skall frivilligt ställa sig lagen till efter-
rättelse. Skulle i ett visst fall det administrativa maskineriet inte fun-
gera, tycker man sig vara i sin fulla rätt att fritt tillgodose det egna
intresset.

Det förtjänar också påpekas att i gällande rätt införsel i stort sett
endast kommer till användning, då gäldenären haft chansen att betala
i rater. Underhållsbidrag utgå ju regelmässigt i månatliga belopp. Den
som fällts till böter, kan i regel påräkna att få gälda dessa genom avbe-
talningar under en tid, som kan uppgå till ett år.79 Och ett liknande

79 Lagen om verkställighet av bötesstraff § 1 st 1, och KK 18 nov. 1938 med
vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen om verkställighet av bötesstraff
§§ 1—2.
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system tillämpas vid oguldna skatter. Om jag är riktigt underrättad
brukar nämligen den skattskyldige kunna utverka en överenskom-
melse med indrivningsmyndigheten om att han får gälda den oguldna
skatten i rater. Först om han vansköter sina avbetalningar, tillgripes
införsel. Och av särskilt intresse i detta sammanhang är att denna pra-
xis saknar stöd i lag. Det är här fråga om en ordning, som genom sin
skälighet vunnit allmän tillämpning i praktiken.

Jag kommer alltså till det resultatet att införsel för en förmögenhets-
rättslig fordran skulle förutsätta att gäldenären förpliktats att betala i
rater. Skulle domen innehålla ett förpliktande för gäldenären att ome-
delbart likvidera hela skulden, måste densamma undanröjas i ett senare
exekutivärende och ersättas med ett förordnande av det förra slaget.
Och såvitt jag kan förstå borde de rater, det härvid är fråga om, till
belopp och terminer överensstämma med de löneavdrag, som skulle ske
vid genomförandet av ett eventuellt införselbeslut. Till grund för ett
sådant skulle sålunda endast behöva ligga ett konstaterande av att gäl-
denären ej skött de avbetalningar, vartill han förpliktats.

Men kan man vänta sig att en borgenär vill gå med på någonting
sådant? Även enligt gällande rätt kan ju denne yrka att gäldenären
skall förpliktas betala i rater. Och såvida gäldenären medger detta,
skall dom meddelas i överensstämmelse med parternas, yrkanden. Att
ett kravmål avslutas på detta sätt torde emellertid vara mycket sällsynt.
Själv har jag aldrig hört talas därom.

Frågan är emellertid om inte detta sammanhänger med att utmätning
är den enda exekutionsform som står borgenären till buds. Antag att
denne trots detta förhållande i vårt här tidigare nämnda exempel gått
med på att gäldenären förpliktas betala i rater. Sköter gäldenären inte
sina avbetalningar, har borgenären i detta fall att välja mellan att inge
en serie på varandra följande utmätningsansökningar, av vilka var och
en avsåge endast 100 kr, eller ock vänta med att begära verkställighet
tills den sista avbetalningsterminen infallit. Ur borgenärens synpunkt
äro båda dessa tillvägagångssätt oförmånligare än att denne omedelbart
får utmätning på hela det belopp, som gäldenären är skyldig honom.

Skulle däremot införsel kunna beviljas även för förmögenhetsrätts-
liga fordringar, ställer sig saken annorlunda. Det finns då ett lätthanter-
ligt exekutionsmedel, varigenom en avbetalning i rater kan framtvingas.
Och måhända är detta det enda av vilket man överhuvudtaget kan vänta
sig något resultat. Så är fallet om löntagaren-gäldenären saknar utmät-
ningsbara tillgångar. Men vidare må uppmärksammas att även om bor-
genären skulle kunna erhålla viss likvid genom att låta utmäta gäldenä-
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rens bostad, en del av hans möblemang eller den bil, med vilken han
färdas till sin arbetsplats, är det mycket möjligt att han anser sig ej
behöva gå så hårt fram, såvida han även har tillgång till införsel. Skulle
borgenären på grund av ändrade omständigheter få ett starkt behov av
att få hela den återstående delen av skulden omedelbart likviderad,
borde han emellertid efter ansökan därom kunna få domen ändrad så
han kan få utmätning för hela detta belopp.

På liknande sätt förhåller det sig om grunden för betalningsförplik-
telsen utgöres av ett avbetalningsköp, som köparen ej lyckats fullgöra.
Eftersom ett återtagande av godset i regel ter sig oförmånligt för sälja-
ren, brukar denne vara beredd att gå med på en nedsättning av avbetal-
ningarnas storlek om det överhuvudtaget finns anledning tro gäldenären
komma att fullgöra dessa. Att införselinstitutet står till förfogande,
skulle tydligen även i detta fall bidra till att tvister kunna avvecklas
utan att verkställighet behöver tillgripas.

För dem som ställer sig främmande till tanken att gäldenären skulle
kunna förpliktas betala en förfallen fordran i rater, skulle jag vilja
påpeka att detta går för sig i engelsk och amerikansk rätt.80 Hur länge
så varit förhållandet i England kan jag inte säga. Men redan av en lag
från 1869, varigenom användningen av gäldfängelse inskränktes, fram-
går att en dom rörande betalningsförpliktelse kunde lyda på betalning
»by instalments». Skulle gäldenären av uppenbar tredska försumma att
sköta sina avbetalningar, kan han enligt denna lag dömas till gäld-
fängelse.81 Och detta gäller även för närvarande i England och vissa
stater i U.S.A. Rätten kan förplikta gäldenären att betala i rater endera
i själva domen eller i ett senare exekutivärende (supplementary pro-
ceedings, judgment summons).

I engelsk och amerikansk rätt har förpliktande i rater sålunda sam-
mankopplats med gäldfängelse som exekutionsmedel. Detta tillgripes
i allmänhet först sedan gäldenären åtnjutit förmånen att likvidera sin
skuld genom avbetalningar men underlåtit detta trots att han haft medel

80 Se The annual Practice (1956) s. 741 f, County Courts act Sections 96 och
117, County Courts Rules: Orders 24 Rules 17—19 och 25 Rules 55—56, Odgers:
Pleading and Practice (1946) s. 298, Jackson, R. M.: The machinery of Just ice in
England (1953) s. 70 f, Stephens Commentaries of The Law of England III (1950) s.
180 f samt Millar a.a. s. 461 f och 467 f.

81 32—33 Viet. c. 62 § 5. Formell t är det emellertid inte fråga om gäldfängelse,
ty gäldenären blir dömd för att han ej ställt sig domen till efterrättelse (contempt
of cour t ) .
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därtill. Såvitt jag kunnat finna föreligger det däremot intet samband
mellan det nu berörda institutet och möjligheten att indriva förmögen-
hetsrättsliga fordringar genom införsel. Även en företagare kan för-
pliktas att betala i rater. Och visserligen brukar väl införsel föregås av
ett förpliktande att betala i rater, men det förefaller inte som så nödvän-
digtvis behövde vara fallet.82

Institutets utformning i engelsk rätt förtjänar att särskilt uppmärk-
sammas i avseende på en viss detalj. Icke blott borgenären utan även
gäldenären kan utverka att domen innehåller ett förpliktande att betala
i rater. Detta gäller för det fall denne kan visa att han ej är istånd att
betala hela beloppet på en gång.83 Nu har väl denna förmån inte så
stor praktisk betydelse, ty som vi sett är ju i en sådan situation även
borgenären i regel intresserad av att gäldenären förpliktas att betala i
rater. Men det kan ju tänkas att denne vill ha betalt genast därför att
han finner sin egen likviditet hotad eller gäldenärens solvens vara dålig.
Då ställs frågan på sin spets.

Det kan ju synas tilltalande att gäldenären genom att utverka ett för-
pliktande i rater kan förhindra att hans egendom blir utmätt och reali-
serad. Men strängt taget skulle ju detta innebära att även då en gälde-
när förpliktat sig att betala hela skulden på en gång, han strängt taget
endast skulle vara skyldig att likvidera densamma genom avbetalningar.
Detta förefaller vara rimligt endast under vissa strängt begränsade
förutsättningar. Antag att gäldenären råkat i betalningssvårigheter på
grund av sjukdom samt att han inte har några andra utmätningsbara
tillgångar än den villafastighet, som han bebor, samt en del möbler.
Antag vidare att mänskligt att döma borgenärens rätt till betalning inte
äventyras genom att gäldenären förpliktas avbetala skulden i rater.84

Måhända vore det lämpligt att denne kunde utverka att domen fick
detta innehåll i dylika och andra liknande fall.

Under alla omständigheter är det emellertid inte gäldenärens utan
borgenärens rätt att utverka införsel, vilken vållar de största komplika-
tionerna. Som vi tidigare påpekat äro de nuvarande exekutionsmedlen
skäligen ineffektiva mot löntagare. Så egendomligt det kan låta innebär

82 Införsel ha r i anglo-amerikansk rä t t konst ruera ts som en form av »garnishee
execution». Se u n d e r Order 27 Rules 1 och 3 i County courts Rules and regula-
tions samt Millar a.a. s. 451 f, Yale law Journa l 42 (1932—33) s. 482 och 563 och
Columbia law review 35 (1935) s. 1036 f.

83 County Court Rules: Order 24 Rule 18.
84 Jfr U L § 88 c.
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detta också en fördel, något som sammanhänger med att inom den mate-
riella rätten ingen hänsyn tas till gäldenärens betalningsförmåga. De
värsta olägenheterna härav neutraliseras av att gäldenären överhuvud-
taget inte kan utsättas för något effektivt rättsligt tvång.

Antag att en arbetare eller tjänsteman gjort sig skyldig till en skade-
görelse samt härvid vållat en omfattande skada. Han förpliktas då att
ersätta denna alldeles oavsett hur det ådömda skadeståndet förhåller sig
till hans betalningsförmåga. Endast i vissa speciella fall kan rätten ned-
sätta skadeståndet t.ex. därför att den skadeståndsskyldiges culpa är
ringa.85

Som exekutionstitel är emellertid den meddelade domen sällan av
något värde, enär den skadeståndsskyldige saknar utmätningsbara till-
gångar. Och även om det skulle finnas något att ta, kan det ändock
framstå som meningslöst att ansöka om utmätning. Vad som kan utvin-
nas på denna väg är i allmänhet endast en obetydlighet i förhållande till
vad som krävs för att ersätta skadan.

Annorlunda bleve däremot förhållandet om även förmögenhetsrätts-
liga fordringar kunde indrivas genom införsel. Genom avdrag på gäl-
denärens lön under en följd av år — måhända under hela dennes anställ-
ningstid — skulle den skadeståndsberättigade kunna driva in sitt skade-
stånd eller åtminstone en mera betydande del därav. Men som vi tidi-
gare påpekat, är en införsel, som varar under så lång tid, icke accep-
tabel.

Detta problem kan lösas på två olika sätt. Det ena består i en modi-
fikation av det civilrättsliga regelsystemet.86 Skyldigheten att ersätta
vållad skada kunde vara anpassad efter den skadeståndsskyldiges betal-
ningsförmåga. Detta kan synas vara den lämpligaste lösningen eftersom
problemet har betydelse även för företagare och andra, vilka ha utmät-
ningsbara tillgångar och äro känsliga för en konkursansökan. Det är ju
inte rimligt att en persons hela förmögenhet skall kunna tillgripas för
att betala ett större skadestånd, som denne råkat ådra sig. I sin nuva-
rande utformning är skadeståndssanktionen otvivelaktigt alltför grovt
tillyxad.

Emellertid är det här fråga om ett mycket invecklat problem, som
inte kan väntas bli löst i brådrappet. Detsamma diskuterades på Det
adertonde Nordiska Juristmötet i Köpenhamn år 1948 och debatten där-
ifrån ger det intrycket att frågan för närvarande inte är mogen för

85 K a r l g r e n : Skades t ånds r ä t t (1952) s. 204 f och S t r ah l : S v J T 1947 s. 85 f.
86 Welamson s. 415.
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någon lösning. Försäkringsrätten fyller numera på stora områden den
uppgift som tidigare tillkommit skadeståndsrätten. Härigenom elimine-
ras inte problemet utan framträder bara i en ny gestalt: försäkrings-
givarens regressrätt mot skadevållaren. Och denna regressrätt har sin
egen problematik. Vidare ha vi frågorna om jämkning skall kunna
ske även vid ansvarighet oberoende av culpa samt då skadegörelsen inte
är utomobligatorisk utan sammanhänger med ett kontraktförhållande.
Skall reformen av införselinstitutet anstå tills man funnit en lösning på
dessa civilrättsliga frågor, får man nog tillsvidare skrinlägga densamma.

Låt oss då övergå till den andra lösningen härpå. Denna skulle helt
enkelt bestå däruti att man begränsar den tid, varunder borgenären kan
erhålla införsel i gäldenärens avlöning. Vid stora skadeståndsbelopp
kommer detta att medföra att endast en ringa del därav kan indrivas
genom införsel. Liksom vid skadestånd på grund av brott kommer
skadeståndet sålunda även här att illa fylla sin reparativa funktion. Men
möjligheten till införsel innebär alltid att skadeståndssanktionen som
preventionsmedel blir mera effektiv.

Härmed har jag kommit till slutet av min utredning. Denna har
givit vid handen att en vidgad användning av införselinstitutet skulle få
vittgående verkningar på flera olika rättsområden. Jag har sett som
min uppgift att i grova drag redogöra för denna problematik. Härmed
har jag emellertid kommit att röra mig på områden, inom vilka jag ej
har den erforderliga sakkunskapen. Och i frågan om förmögenhets-
rättsliga fordringar böra komma i åtnjutande av införsel har jag ej
lyckats bilda mig någon säker uppfattning.


