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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Statsimmunitet innebär att en stat inte kan utöva domsrätt eller använda tvångsåtgärder 

mot en främmande stat.1 Statsimmuniteten har nära samband med, och kan sägas vara en 

del av, den internationella processrätten.2 Det är en reglering inom folkrätten som används 

av nationella domstolar i enlighet med nationella regler.3 Följaktligen är statsimmunitet en 

blandning av folkrätt och nationell rätt som komplicerar de nationella domstolarnas uppgift. 

Staters och statsorgans inträde på den kommersiella marknaden under mellankrigstiden 

ledde till en förändring i synen på statsimmunitet. Tidigare var den allmänna synen på 

statsimmuniteten att den var absolut och oinskränkt. När stater började konkurrera med 

företag på den kommersiella marknaden ansåg dock många länder i väst att rätten till im-

munitet kunde ifrågasättas och den restriktiva immunitetsteorin blev dominerande. Den 

restriktiva immunitetsteorin skiljer på höghetshandlande (jure imperii) och kommersiellt 

handlande (jure gestionis) och ger endast immunitet åt det som kan klassas som höghets-

handlande. Hur man ska bedöma i vilken av dessa två grupper ett specifikt handlande hör 

hemma råder det dock ingen enighet om. Olika stater har länge behandlat dessa frågor på 

skilda sätt i brist på internationella konventioner på området. FN har nu enats om en kon-

vention, FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom, som antogs av FN: s 

Generalförsamling i december 2004.4 Den 14 september 2005 undertecknade Sverige kon-

ventionen i New York och ratificerade konventionen i december 2009. I och med ratifice-

ringen av konventionen tillsattes en utredning, Utredningen om statsimmunitet i svensk rätt, 

som lade fram betänkandet SOU 2008:2 i december 2007. Konventionen har ännu ej trätt i 

kraft men frågan är hur stor skillnaden blir i svensk rätt efter ikraftträdandet. Utredningen 

kom fram till att konventionen är en kodifiering av gällande internationell sedvanerätt och i 

brist på skriven lag i Sverige och en sparsam domstolspraxis är det sedvanerätten som bru-

kar åberopas av svenska domstolar. Svenska domstolar hävdar att det är den restriktiva im-

munitetsteorin som tillämpas i svensk rätt men i de flesta fall har man ansett att stater åt-

                                                           
1
 Fox, Hazel, The Law of State Immunity, 2 uppl., Oxford 2008 (cit. Fox), s. 1. 

2 Wrange, Pål, Svenskt genombrott – statsimmuniteten i två HD-avgöranden, Juridisk Tidskrift 2011-12 nr 4, s. 

800-824, s. 801. 
3
 Fox, s. 1. 

4
 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property  
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njuter immunitet och därför ej tagit upp målet till prövning eftersom svensk domsrätt där-

med saknas. Dock har steg tagits mot en mer snäv tolkning av rätten till statsimmunitet bl.a. 

i NJA 2009 s. 905 där HD har underkänt rätt för en främmande stat att åberopa statsimmu-

nitet. I andra länder runt om i Europa har domstolarna inte varit lika främmande för att ta 

upp mål till prövning som involverar främmande stater och frågan är nu om svenska dom-

stolar, om konventionen träder ikraft, kommer bli tvungna att underkänna en begäran om 

immunitet i fler fall och ta upp fler mål mot främmande stater i de svenska domstolarna.  

1.2. Syfte och avgränsning 

Uppsatsens syfte är att försöka fastställa gällande svensk rätt angående statsimmunitet i de 

fem frågorna som var svårast att enas kring vid FN-konventionens tillkomst, dvs. 1) begrep-

pet stat, 2) kriterierna för att avgöra ett avtals eller en transaktions ”kommersiella karaktär”, 

3) begreppet ”statligt företag”, 4) anställningsavtal samt 5) tvångsmedel avseende statlig 

egendom, och se hur väl FN: s konvention om immunitet för stater och deras egendom 

stämmer överens med hur svenska domstolar fram till idag tillämpat sedvanerättsliga regler 

om statsimmunitet. För att göra detta har jag försökt fastställa konventionens innehåll och 

svensk rätt i ljuset av internationell sedvanerätt. 

Det här arbetet tar upp statsimmunitet skilt från annan immunitet, t.ex. diplomatisk immu-

nitet och straffrättslig immunitet för individer, främst avseende den nya FN-konventionen 

och behandlar inte den europiska konventionen om statsimmunitet mer än som en källa för 

sedvanerätt. Arbetet tar främst upp, som redan nämnts ovan, de fem frågor som var svårast 

att enas kring vid FN-konventionens tillkomst och behandlar andra delar av statsimmunite-

ten endast i korthet för att läsaren ska kunna förstå resonemangen i uppsatsen.   

1.3. Metod  

I huvudsak har de traditionella rättskällorna använts, främst praxis och doktrin. Då det i Sve-

rige saknas skriven lag om statsimmunitet har informationen gällande svensk rätt huvudsak-

ligen hämtats från de relativt få avgöranden som finns från svenska domstolar, främst Ar-

betsdomstolen och Högsta domstolen. Uppsatsens syfte är att jämföra gällande svensk rätt 

med FN-konventionens regleringar för att se hur den svenska regleringen om statsimmuni-

tet utvecklats sedan FN-konventionens tillkomst. För att kunna göra denna jämförelse har 

FN-konventionens reglering försökt fastställas genom konventionstexten samt den doku-
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mentation som finns från arbetet med att ta fram konventionen. I övrigt har utredningen 

och propositionen till en svensk ratificering av FN: s konvention om immunitet för stater och 

deras egendom använts. Praxis från Internationella domstolen och Europadomstolen har 

varit den huvudsakliga källan i avsnittet om statsimmunitetens förhållande till mänskliga 

rättigheter.    

 

2. Statsimmunitet  

2.1. Introduktion av ämnet 

Den mest grundläggande principen inom folkrätten är suveränitetsprincipen, som innebär 

att alla stater är suveräna och jämställda.5 Egalitetsprincipen är en följd av detta och bety-

der att alla stater, oavsett storlek och ekonomisk eller politisk ställning, har samma rättig-

heter och skyldigheter i förhållande till andra stater.6 Egalitetsprincipen innebär också att en 

stat inte kan utöva jurisdiktion över andra stater enligt de flesta folkrättsjurister och det är 

egalitetsprincipen som är grunden för statsimmuniteten. 7 Som nämnts ovan innebär stats-

immunitet att en stat inte är skyldig att underkasta sig en främmande stats dömande eller 

verkställande jurisdiktion vilket är en naturlig följd av att stater är jämställda och självstän-

diga. Denna princip kallas par in parem-principen och kommer från uttrycket par in parem 

non habet imperium (en kan inte utöva sin makt över en jämställd.). 8 Det kan också 

argumenteras att statsimmuniteten även har praktiska skäl, precis som den diplomatiska 

immuniteten, för att skydda en ”främmande stats centrala statsfunktioner liksom behovet 

för domstolsstaten att undvika konflikter med främmande makt”.9 Dock är statsimmunite-

ten inte längre oinskränkt och det finns ett allmänt undantag för handlingar av kommersiell 

natur.10   

Statsimmuniteten täcker både civilrättsliga och straffrättsliga spörsmål och gäller inte bara 

för staten utan även för dess företrädare, t.ex. statschefer.11 Oftast aktualiseras frågan om 

                                                           
5 Bring, Ove, Mahmoudi, Said och Wrange, Pål, Sverige och folkrätten, 4 uppl., Stockholm 2012, (cit. Bring, 

Mahmoudi och Wrange), s 87. 
6
 Bring, Mahmoudi och Wrange, s 87. 

7
 Bring, Mahmoudi och Wrange, 2012, s 87. 

8
 Bring, Mahmoudi och Wrange, 2012, s 87. 

9
 Wrange, Pål, Juridisk Tidskrift, s. 801. 

10
 Bring, Mahmoudi och Wrange, s 87. 

11
 Wrange, Pål, Juridisk Tidskrift, s. 801. 
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statsimmunitet gällande straffrätt,12 men som redan nämnts tas denna del av 

statsimmuniteten inte upp i den här uppsatsen, som behandlar den andra delen av stats-

immuniteten, nämligen den civilrättsliga. Diplomatisk immunitet är en annan form av im-

munitet som gäller för diplomatiska företrädare. Den diplomatiska immuniteten brukar 

rättfärdigas med praktiska argument, dvs. att diplomater behöver immunitet för att kunna 

utföra sina viktiga uppgifter som leder till bättre internationella relationer.13 Denna immuni-

tet finns reglerad i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser, och kommer 

inte heller att behandlas i den här uppsatsen 

2.2. Rättskällor 

Som nämnts är statsimmuniteten en folkrättslig princip och den tillämpas i enlighet med 

nationell rätt av nationella domstolar och statspraxis består till största del av nationella av-

göranden. Statsimmunitetens omfattning avgörs av folkrätten men det är de nationella 

domstolarna som tar upp frågan om immunitet för en främmande stat och som tolkar vad 

som ryms inom begreppet. Det är därför svårt att fastställa statspraxis och vad som är all-

mänt vedertaget på området.14  

Ett antal stater har antagit lagstiftning som uttömmande behandlar frågan om statsimmuni-

tet för stater och deras egendom.15 Av genomgångar som gjorts av praxis i fråga om stats-

immunitet framgår att det förefaller finnas generell lagstiftning på området endast I 

common law-system.16 Dessa lagstiftningar följer alla en tydlig trend att gå mot en restriktiv 

immunitetsteori, dock skiljer sig länderna åt i vissa viktiga detaljfrågor. USA t .ex. har sin 

Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 och Storbritannien sin State Immunity Act of 1978. 

Storbritanniens lagstiftning rörande statsimmunitet, The State Immunity Act, infördes år 

1978 då Storbritannien ratificerade den europeiska konventionen om statsimmunitet.17 

USAs lagstiftning om statsimmunitet, ”the Foreign Sovereign Immunities Act” som antogs år 

1976, bygger på en restriktiv immunitetsteori men har dock kritiserats för att vara otydlig 

                                                           
12

 Wrange, Pål, Juridisk Tidskrift, s. 801. 
13

 Wrange, Pål, Juridisk Tidskrift, s. 801. 
14

 Fox,  s. 1. 
15

 Kommentarerna till 1991 års utkast, Artikel 10, para. 19. 
16

 SOU 2008:2, s. 59. 
17

 SOU 2008:2, s. 70. 
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och oklar. Lagen har också kritiserats för dess extraterritoriella verkningar som inte står i 

överensstämmelse med gällande folkrätt.18  

I svensk rätt finns ingen allmän lag som berör statsimmunitet. På vissa områden, statsfar-

tyg19 och luftfartyg20, finns det dock lagstiftning angående statsimmunitet i vissa avseenden. 

Svenska domstolar har i brist på skriven nationell lag och internationella allmänna regler 

tillämpat statsimmuniteten som en sedvanerättslig princip.21 Domstolspraxis på området är 

mycket sparsam men ur de få rättsfall som finns kan man härleda ett antal principer som får 

anses vara gällande för statsimmunitet i svensk rätt. Dessa principer behandlas närmare i 

avsnitt 4-8 nedan. 

Det finns ett antal bilaterala överenskommelser som berör statsimmunitet mellan de be-

rörda staterna men tidigare har det saknats allmänna internationella överenskommelser om 

statsimmunitet. 1972 antog Europarådet en europeisk konvention om statsimmunitet som 

trädde i kraft 1976. Det är dock många europeiska länder som inte ratificerat konventionen, 

däribland Sverige.22  Den europeiska konventionen grundar sig på begränsad immunitet, 

men konventionen gäller inte verkställigheten av domar. Konventionen har använts av 

svenska domstolar som en källa för fastställande av internationell sedvanerätt.23  

Numera finns det en ny FN-konvention, konventionen om immunitet för stater och deras 

egendom, som ej ännu trätt i kraft. FN-konventionen bygger, precis som den europeiska 

konventionen, på den restriktiva immunitetsteorin med immunitet som huvudregel samt 

undantag när immuniteten bryts. Inför arbetet med konventionen har International Law 

Commissioner (ILC)24, som är ett expertorgan inom FN, arbetat med att jämföra olika nat-

                                                           
18

 SOU 2008:2, s. 72 f.  
I USA finns även annan lagstiftning som behandlar statsimmunitet i vissa specifika fall. ”The Aliens Tort Act” 
från 1789 har använts för att ge domstolarna jurisdiktion i civilmål rörande skadeståndsansvar (tort) som 
begåtts av utlänningar ”in violation of the Law of nations or a treaty of the United States”.

18
 ”The torture 

Victim Protection Act” från 1991 gäller även för amerikanska medborgare som blivit utsatta för tortyr. Dessa 
två lagar har ingen stor påverkan på den immunitet som stater åtnjuter enligt lagen från 1976 men det har 
däremot ”the Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act” från 1996. 
19

 Lagen (1938:470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m. som grundas på 1926 års 
Brysselkonvention. 
20

 Lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg som grundas på 1933 års Romkonvention, 
21

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s.97. 
22

 Endast åtta länder har ratificerat konventionen. Belgien, Cypern, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz, 
Storbritannien, Tyskland och Österrike.  
23

 Se bl.a. AD 2001 nr 96 
24

 Dvs. FN: s folkrättskommission.  
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ionella domstolars avgöranden, nationell lagstiftning samt bilaterala och regionala avtal för 

att fastställa sedvanerätt på området.  

Olika länder tillämpar olika tillvägagångssätt och normer för att avgöra vem, vad och vilka 

handlingar som skyddas av immunitet. Trots att stor osäkerhet råder finns det viss sedvane-

rättslig reglering som de flesta länder kan enas om, men rättsläget är långt ifrån klart. Klart 

är dock att det finns stora variationer mellan olika stater hur nationella domstolar hanterar 

statsimmunitet och framför allt hur den restriktiva immunitetsteorin tillämpas i praktiken, 

vilket märktes i det utdragna arbete som ledde fram till FN-konventionen. Det finns en del 

vägledande avgöranden från internationella domstolar rörande vissa aspekter av statsim-

muniteten men eftersom statsimmuniteten innebär en prövning av huruvida en nationell 

domstol ska eller inte ska utöva jurisdiktion över en part är det främst i nationell lagstiftning 

och i nationella domstolar som ämnet behandlas.25 För att fastställa de eventuellt sedvane-

rättsliga reglerna får man söka i nationell lagstiftning, nationella domstolsavgöranden samt i 

bilaterala eller regionala överenskommelser.  

2.3. Statsimmunitetens rättsliga verkan 

Hur man behandlar en invändning om statsimmunitet varierar mellan olika stater. Stats-

immunitet utgör ett processhinder och frågan om statsimmunitet föreligger eller inte ska 

behandlas innan domstolen går in på själva sakfrågan. Internationella domstolen i Haag har 

uttalat att: 

“Immunity from jurisdiction is an immunity not merely from being subjected to an adverse judgment but from 

being subjected to the trial process. It is, therefore, necessarily preliminary in nature. Consequently, a national 

court is required to determine whether or not a foreign State is entitled to immunity as a matter of interna-

tional law before it can hear the merits of the case brought before it and before the facts have been estab-

lished.”
26

  

                                                           
25

 Det finns en del internationella avgöranden gällande statsimmunitetens förhållande till mänskliga rättigheter 
och från Europadomstolen gällande ”access to court”, se nedan under avsnitt 2.12. som behandlar just 
statsimmuntietens förhållande till mänskliga rättigheter. 
26

 Italy v. Germany, International Court of Justice, 3 Februari 2012 , p. 82. 
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Om statsimmunitet föreligger innebär det alltså att domsrätt saknas och att talan ska 

avvisas.27 (Frågan om statsimmunitet aktualiseras också vid tvångsåtgärder riktade mot en 

främmande stat, se om detta under avsnitt 8 nedan.) 

2.4. För vem gäller immuniteten? 

När ett mål om statsimmunitet tas upp av en domstol har domstolen först att ta ställning i 

frågan om den part som åberopar immunitet är ett sådant rättssubjekt som kan ha rätt till 

immunitet. Det krävs att parten har både de externa attribut som krävs för att räknas som 

en oberoende och självständig stat och att den uppfyller de interna attribut som krävs för 

att räknas som en del av den staten.28 Statsimmuniteten gäller för en stat som är erkänd i 

domstolslandet. I statspraxis har man använt vissa kriterier för att avgöra om en stat är att 

anse som en suverän och oberoende stat och därmed är ett sådant subjekt som kan åtnjuta 

statsimmunitet. Kriterierna är att det krävs ett definierat territorium, en permanent befolk-

ning, en regering och att de finns en kapacitet att förhålla sig till andra stater.29 Immuniteten 

gäller för staten och statsorgan som har befogenhet att utföra statens suveräna funktioner, 

dock är frågan omtvistad om immunitet även gäller för olika enheter inom landet så som 

kommuner, län och provinser.30 Det finns heller inga allmängiltiga regler eller klar stats-

praxis rörande huruvida en stats statliga organ omfattas av statsimmuniteten.31 Begreppet 

stat var en av de frågor som försvårade arbetet med den nya FN-konventionen eftersom 

stater hade svårt att nå enighet om vad som ska innefattas i begreppet.32 De avgörande 

kriterierna för om en part ska anses vara en del av staten är i vilken utsträckning staten kon-

trollerar verksamheten och karaktären hos enhetens verksamhet. Dock råder delade me-

ningar om vilken faktor som ska vara avgörande vid bedömning om en eventuell immunitet.  

Beror immuniteten på enhetens status, på dess rätt att utöva statlig makt eller på karaktä-

ren av de handlingar som enheten utför, är en fråga utan klara svar.33 Ämnet behandlas mer 

ingående i avsnitt 4 nedan. 

2.4. För vilka handlingar gäller immuniteten? 
                                                           
27

 Fox, s. 30. 
28

 Fox, s. 419 f. 
29

 Fox, s. 420.  
30

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s 95. 
31

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s 95. 
32

 Informal consolations held pursuant to General Assembly decision 48/413, A/C.6/49/L2, 1994. 
33

 Fox, s. 436 ff.  
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2.5.1. Absolut och restriktiv immunitetsteori 

Som nämnts ovan finns det olika teorier rörande vilka handlingar som omfattas av stats-

immunitet. Den absoluta immunitetsteorin innebär att alla handlingar omfattas och den 

restriktiva immunitetsteorin innebär att man skiljer mellan höghetshandlande (jure imperii) 

och kommersiellt handlande (jure gestionis) och endast det som faller under jure imperii 

anses skyddat av immunitet.34 Syftet bakom den restriktiva immunitetsteorin är tydligt, det 

anses att en stat som uppträder som en aktör på den kommersiella marknaden i konkurrens 

med privata företag eller privatpersoner bör vara ansvarig för sina handlingar inför en dom-

stol i den stat där verksamheten bedrivs. Detta synsätt växte fram i västländer under efter-

krigstiden då många stater, främst östeuropeiska stater och en del u-länder började enga-

gera sig på affärsmarknaden.35 Östblocket och många u-länder fortsatte dock fram till 1980-

talet att insistera på en absolut immunitet. Bland de flesta stater finns idag en klar tendens 

att acceptera restriktiv immunitet som gällande folkrätt.36  

2.5.2. Utveckling från den absoluta immunitetsteorin mot den restriktiva im-
munitetsteorin  

Staters rättigheter uppkommer inte ur tomma intet, utan dess utveckling har följt en gradvis 

evolution mestadels påverkad av filosofiska skrifter, däribland främst påverkad av natur-

rätten.37 Många stora filosofer, bl.a. Thomas Hobbes (1508-1679), John Locke (1632-1704), 

Rousseau (1712-1778), Jeremy Bentham (1748-1832) och John Austin (1790-1859) var alla 

en stor del av utvecklingen av suveränitetsteorin.38  

Tidigare var den allmänna uppfattningen att staters immunitet var oinskränkt och absolut. 

Detta var den rådande allmänna uppfattningen fram till början av 1900-talet. Enligt denna 

uppfattning kunde en stat under inga omständigheter bli underkastad en annan stats doms-

rätt.39 Tiden mellan första och andra världskriget började dock principen om absolut 

immunitet ifrågasättas av flera länder i väst. Anledningen till den ändrade allmänna upp-

fattningen har beskrivits ovan och berodde på staters intågande på den kommersiella mark-

                                                           
34

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s 94. 
35

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s 94. 
36

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s 94. 
37

 Bankas, Ernest K., The state immunity Controversy in International Law, Heidelberg 2005 (cit. Bankas), s. 5 ff.  
38

 Bankas, s. 3.  
39

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s 94f. 
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naden.40  Vissa har menat att det aldrig var meningen att handels- eller affärsverksamhet 

skulle rymmas under begreppet statsimmunitet.41 I svensk rätt kan man se en förskjutning 

mot en allt mer restriktiv immunitetsteori. HD slog fast i NJA 1942 s 65 att den allmänna 

principen om statsimmunitet har mer eller mindre långtgående undantag. I NJA 1999 s. 821 

slog HD fast, som redan nämnts ovan, att det är den restriktiva immunitetsteorin som gäller 

och att det vid klassificeringen av en handling ska ske en ”helhetsbedömning av de omstän-

digheter som, med hänsyn till immunitetsrättens syften, i den föreliggande situationen talar 

för och emot rätten att åberopa immunitet”. (Se mer om detta i avsnitt 5.1. nedan.) 

2.5.3. Den absoluta immunitetsteorin  

Som redan nämnts, var den allmänna uppfattningen fram till början av 1900-talet rörande 

statsimmunitet, att den var oinskränkt och absolut vilket innebär att immuniteten gäller för 

alla områden där en stat kan agera och att en stat under inga omständigheter kan underkas-

tas en annan stats domsrätt.42 Den absoluta immunitetsteorin är en klarare och enklare 

princip än den restriktiva immunitetsteorin och därför bättre ur rättssäkerhetssynpunkt.43 

Parter och domstolar behöver då inte tvivla på om immunitet föreligger och domstolarna 

vet med säkerhet att de aldrig har behörighet att ta upp ett mål till prövning där en främ-

mande stat är part. En nackdel med den absoluta immunitetsteorin är dock att domstolen 

aldrig har rätt att pröva ett mål mot en främmande stat, även i mål som gäller helt pri-

vaträttsliga saker, vilket var ett av skälen till att den restriktiva immunitetsteorin utveckla-

des. Det kan också argumenteras att den absoluta immunitetsteorin strider mot rätten till 

”access to justice”. (Se mer om detta i avsnitt 2.12.) 

2.5.4. Den restriktiva immunitetsteorin  

Den restriktiva immunitetsteorin innebär att man skiljer mellan höghetshandlande (jure 

imperii) eller kommersiellt handlande (jure gestionis).44 Den restriktiva immunitetsteorins 

natur gör att den är mindre säker ur rättssäkerhetssynpunkt eftersom domstolens prövning 

om handlingen är rent höghetshandlande eller kommersiellt handlande inte sällan kan vara 

                                                           
40

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s 94. 
41

 Se Fourth report on jurisdictional immunities of States and their property, by Mr. Sompong Sucharitkul, 
Special Rapporteur, A/CN.4/357 and Corr.1, Yearbook of the International Law Commission, 1982, vol. II(1), 
para. 50. 
42

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s. 94. 
43

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s. 95. 
44

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s 94. 
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komplicerad. Domstolen tar endast upp mål till sakprövning som faller under kategorin jure 

gestionis.45 Denna syn på immuniteten är den som kommit till uttryck i europeiska konvent-

ionen om statsimmunitet och i den nya FN-konventionen.  

De konventioner som finns rörande statsimmunitet, både den europeiska konventionen och 

den nya FN-konventionen, är uppbyggda med en lagstiftningsteknik där främmande staters 

rätt till immunitet är huvudregel men där man gör undantag från immuniteten för ett antal 

fall när en stat inte kan åtnjuta immunitet.  Denna teknik har även använts av de stater som 

har skriven lag om statsimmunitet, exempelvis Storbritannien och USA.  

När en handling ska hänföras antingen till höghetshandlande eller kommersiellt handlande 

finns två olika metoder för att avgöra handlingens natur, den subjektiva respektive den ob-

jektiva metoden. Ibland kan resultatet variera beroende av om man använder den subjek-

tiva eller den objektiva immunitetsteorin vid kategorisering av en statshandling.46 Den 

objektiva metoden innebär att transaktionens form eller åtgärdens formella natur ställs i 

förgrunden.47 Den subjektiva metoden innebär att en transaktions ändamål och syfte är 

avgörande.48 I doktrin hävdas dock att det i verkligheten kan vara svårt att fastställa en 

handlings natur eller syfte med säkerhet.49 I NJA 1999 s. 821 pekar HD på ”de svårigheter 

som har ansetts föreligga att med utgångspunkt i någon av dessa metoder finna en i alla 

lägen logiskt hållbar avgränsning och någon allmänt vedertagen praxis på området synes 

inte föreligga”. (Detta ämne behandlas djupare i avsnitt 5 eftersom det var en av de frågor 

man hade svårt att enas kring vid tillkomsten av FN-konventionen.)  

2.6. Person och sakskador 

Ett undantag från statsimmuniteten görs för personskador eller sakskador inom forumsta-

tens territorium som uppkommit genom en främmande stats skadevållande handlingar. 

Detta undantag har sin grund i forumstatens anspråk på jurisdiktion över händelser som 

                                                           
45

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s 95. 
46

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s 95. Se även där det klassiska exemplet, ”… när tvisten handlar om ett avtal 
för inköp av stövlar åt armésoldater. Om domstolen tillämpar den objektiva metoden skall transaktionen 
betraktas som en jure gestionis handling. En subjektiv tolkning av samma avtal kan leda till slutsatsen att det 
handlar om en jure imperii handling.” 
47

 Melander, Göran, Hävande av immunitet, SvJT 1975, s. 81-100., s 85 ff. 
48

 Melander, SvJT 1975 s 85 ff. 
49

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s 95. 
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skett inom dess territorium.50 I vissa rättssystem gäller undantaget såväl för kommersiella 

som icke-kommersiella handlingar medan det i andra stater endast omfattar handlingar som 

inte är höghetshandlingar.51 Europadomstolen har i ett mål från 2001 uttalat att företeelsen 

att undanta personskador från immunitetsrätten som gäller för stater inte ska innefatta 

känsliga frågor som kan påverka staters diplomatiska förbindelser eller nationella säkerhet 

utan att de personskador som undantas från statsimmunitet främst är sådana som faller 

under det försäkringsbara området.52  

2.7. Anställningsförhållanden 

Anställningsförhållanden har en särställning i förhållande till statsimmunitet. Under den 

absoluta immunitetsteorin ansågs att staten som arbetsgivare omfattades av immunitet. 

Det ansågs att staten hade exklusiv rätt att bestämma vilka som ska företräda staten och att 

eftersom en stat styr sin interna organisation genom nationell lagstiftning skulle staten som 

arbetsgivare vara skyddad av immunitet.53 Statspraxis rörande anställningsförhållanden är 

så varierande att det var en av de frågor medlemsstaterna hade svårt att enas om vid upp-

rättandet av FN-konventionen.54 Först på senare tid har undantag från immuniteten gjorts 

för anställningsförhållanden i statspraxis. Olika länder har infört undantag för anställnings-

förhållanden i sin lagstiftning, däribland USA som låter anställningskontrakt falla in under ett 

allmänt undantag för kommersiella och privaträttsliga transaktioner.55 En annan 

lagstiftningsteknik är att undanta vissa grupper från immunitetsrätt genom att identifiera 

särskilda grupper av anställda. I den europeiska konventionen om statsimmunitet och i den 

nya FN-konventionen har man valt att införa anställningsförhållanden som ytterligare ett 

undantag utöver det generella undantaget för kommersiellt handlande.56 Arbetstagarens 

nationalitet eller varaktiga bosättning, var arbetet utförs samt arbetets anknytning till suve-

räna funktioner hos den främmande staten är faktorer som är av betydelse vid bestämman-

det om anställningsförhållandet faller under undantaget eller ej och om immunitet kan åbe-

                                                           
50

 Fox, s. 569. 
51

 SOU 2008:2, s. 42. 
52

 Se Europadomstolens mål 2001, McElhinney vs. Ireland. 
53

 Fox, s. 547 ff. 
54

 Informal consolations held pursuant to General Assembly decision 48/413, A/C.6/49/L2, 1994. 
55

 Fox, s. 551. 
56

 Fox, s. 548. 
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ropas eller inte av den främmande staten. (För närmare redogörelse av anställningsavtal se 

avsnitt 7 nedan.) 

2.8. Fast egendom 

Fast egendom har länge undantagits från statsimmunitet, även då den absoluta immuni-

tetsteorin tillämpades. Undantaget beror på att tvister om fast egendom styrs av lagen där 

egendomen finns (forum rei sitae). Immunitet har dock i statspraxis ändå ansetts gälla då 

den fasta egendomen använts som beskickningslokal för en främmande stat.57 Bestämmel-

ser om immunitet för beskickningsmedlemmar och beskickningslokaler finns i 1961 års Wi-

enkonvention om diplomatiska förbindelser.58 Enligt konventionen ska en beskickningslokal 

vara okränkbar och företrädare för den mottagande staten får inte bereda sig tillträde till 

lokalen utan beskickningschefens medgivande. Inte heller får beskickningslokalen bli före-

mål för husrannsakan, rekvisition, beslag eller exekutiva åtgärder.  

2.9. Skiljedomsavtal 

Giltigheten av en skiljedomsklausul där en främmande stat yrkar statsimmunitet prövas av 

domstolen antingen när en part försöker få en skiljedom förklarad som lagakraftvunnen 

dom och motparten, en främmande stat, yrkar statsimmunitet eller som en klandertalan av 

skiljedomens giltighet.59 Det är osäkert om ett undantag från statsimmunitet för det fall en 

stat har samtyckt till skiljeförfarande i tvister rörande det aktuella avtalet kan anses ha stöd i 

statspraxis. I statspraxis finns endast stöd för att en överenskommelse om skiljeförfarande 

endast leder till immunitet i frågor som rör själva förfarandet i skiljenämnden. Det finns 

inget stöd för att ett sådant undantag från statsimmunitet i skiljeförfarande även leder till 

undantag från immunitet mot verkställighet.60 Tvärtom hävdas att ett avstående från doms-

rätt inte är ett automatiskt avstående från immunitet mot exekution och att rätten till im-

munitet mot exekution inte är beroende av annat än egenskaper hos den egendom som ska 

bli föremål för exekutiva åtgärder.61 
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 Fox, s. 591. 
58

 SÖ 1967:1 
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 Se bl.a. NJA 1972 C 434 och RH 76:81 i svensk rätt. 
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 Fox, s. 486 ff. 
61 Mahmoudi, Said, Immunitet i svenska domstolar, Folkrätten i svensk rätt, Österdahl, Inger och Stern, 

Rebecca (red), Stockholm 2012, s. 137. 
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2.10. Avstående av immunitet 

Statsimmunitet innebär att en stat inte ofrivilligt får underkastas en annan stats jurisdiktion 

men det finns dock en möjlighet för staten att själv avstå från immuniteten eftersom det är 

staten själv som disponerar över sin rätt till immunitet. Det kan ske på olika sätt. Uttryckli-

gen innan en handling utförs (eller ett avtal ingås) eller i samband med att tvist uppstår. 

Avståendet kan även ske indirekt genom att staten själv initierar målet, väljer att delta i rät-

tegången såsom part eller medverkar i domstolens materiella behandling av målet.62 Alla 

jurisdiktioner erkänner uttryckligt eller underförstått avstående som ett giltigt sätt att åsido-

sätta immunitet.63  

2.11. Verkställighet 

Huruvida även verkställighet av domar innefattas av statsimmuniteten är omtvistat. En del 

jurister menar att immuniteten innebär att exekution av främmande stats egendom aldrig 

får genomföras. Andra menar att domar om saker som faller under jure gestionis får verk-

ställas mot en främmande stats egendom. Det råder även osäkerhet kring vilken egendom 

som i så fall får bli föremål för exekution.64 Enligt den europeiska konventionen om 

statsimmunitet är verkställighet endast möjlig om samtycke har lämnats därtill.65 

Verkställighet mot en främmande stat är möjlig i vissa fall enligt FN-konventionen.66 (Se mer 

om verkställighet under avsnitt 8 nedan.) 

2.12. Statsimmunitetens förhållande till mänskliga rättigheter 

Den största gruppen folkrättsjurister menar att det inte finns något generellt undantag för 

statshandlingar som strider mot folkrätten men att immuniteten upphör vid grova brott 

eller brott mot mänskliga rättigheter såväl för staten som för den tjänsteman som är ytterst 

ansvarig för brottet. Man gör alltså ingen skillnad mellan den immunitet som gäller för rege-

ringschefer och utrikesministrar, som åtnjuter obegränsad immunitet för sina tjänstehand-
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 Bring, Mahmoudi och Wrange, 2012, s 96. 
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 Fox, s. 477.  
64

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s. 96 
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 Wrange, Pål, Juridisk Tidskrift, s. 809. 
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lingar, och övriga statstjänstemän. Det är på dessa grunder många höga statstjänstemän 

blivit stämda för brott mot mänskliga rättigheter i främmande stater.67 

En annan fråga är om man kan kräva skadestånd (min kursivering) från en främmande stat 

som utfört handlingar som kan ses som brott mot mänskliga rättigheter. I målet Al-Adsani v. 

The United Kingdom från Europadomstolen i Strasbourg prövades frågan om domstolen i 

Storbritannien gjort rätt som inte tagit upp ett mål till prövning där Al-Adsani yrkade skade-

stånd från Kuwait efter att ha blivit utsatt för tortyr inom Kuwaits territorium och av repre-

sentanter för den kuwaitiska staten eftersom man ansåg att Kuwait såsom suverän stat åt-

njöt statsimmunitet. I Europadomstolen prövades framförallt frågan om relationen mellan 

statsimmunitet och artikel 6 § 1 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rät-

tigheterna och de grundläggande friheterna. Första meningen i artikel 6 lyder som följer: 

 “In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is 

entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal 

established by law.” 

Artikel 6 behandlar rätten om “access to a court” eller “access to justice”. Domstolen hade 

att ta ställning till om en stats rätt att åtnjuta statsimmunitet var förenligt med den enskil-

des rätt till ”access to justice” enligt ovan nämnda artikel. Europadomstolen konstaterade 

först att artikel 6 inte i sig själv ger den enskilde några civilrättsliga rättigheter eller skyldig-

heter i konventionsstaterna. Den enskildes rätt enligt artikel 6 är beroende inte bara av om 

det finns civilrättsliga regler inom nationell rätt som talan kan grundas på utan också av att 

det inte föreligger några rättegångshinder. Rättegångshinder eller processhinder, styrs 

också av nationell rätt.68 Rätten till domstolsprövning är alltså inte absolut utan inskränk-

ningar kan ske genom nationell rätt men då gäller att:  

”It must be satisfied that the limitations applied do not restrict or reduce the access left to the individual in 

such a way or to such an extent that the very essence of the right is impaired”.
69

  

Det krävs också skälig proportion mellan “the means employed and the aim sought to be 

achieved.”70 Enligt domstolen är tortyr att anse som höghetshandlande. Förbudet mot tor-
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tyr anses dessutom vara en sådan norm som nått statusen av att vara en jus cogens norm.71 

Jus cogens normer anses stå högre i rang än andra internationella regler och därför skulle en 

domstol kunna neka en främmande stat immunitet på den grunden. I målet fördes även det 

faktum fram, att under arbetet med att ta fram FN-konventionen, hade det konstaterats att 

det på senare tid argumenterats i doktrin att immunitetsrätten för en stat inte gäller vid 

överträdelser av jus cogens normer. Domstolen fann dock att de flesta domstolar fortsatt 

att ge immunitet åt främmande stater i dessa fall.72 Europadomstolen fann inte att det var 

etablerat i statspraxis att brott mot jus cogens normer skulle bryta immunitetsrätten och 

ansåg därför inte att Kuwaits rätt till statsimmuntiet i det här fallet kunde ses som ett brott 

mot artikel 6 om ”access to a court”. Internationella domstolen (ICJ) har gjort en liknande 

bedömning gällande brott mot mänskliga rättigheter, dvs. att stöd saknas i statspraxis för att 

brott mot mänskliga rättigheter skulle medföra att stater förlorar sin rätt till immunitet, i 

målet Italien v. Tyskland.73 Det är inte omöjligt att målen gällande brott mot mänskliga 

rättigheter kommer öka i betydelse eftersom det sker en utveckling där människorättsadvo-

kater försöker få ersättning för kränkningar mot mänskliga rättigheter i främmande dom-

stolar. Möjligtvis kan denna utveckling avstanna efter målet med Al-Adsani i Europadom-

stolen och målet mellan Italien och Tyskland i Internationella domstolen.74 

 

Ämnet är egentligen utanför den här uppsatsen framställning men är intressant för att be-

lysa hur en stats rätt till immunitet ställs mot en enskilds möjlighet till rättslig prövning. I 

målet om Al-Adsani ovan fann domstolen att tortyr faller under höghetshandlande och 

alltså skyddas av immunitet enligt den restriktiva immunitetsteorin. I vissa fall kan det dock 

inte anses rättvist att en stat kan skyddas av immunitet. Enligt domstolen i målen ovan har 

det ännu inte utvecklats någon princip inom sedvanerätten som gör att en stat inte kan 

skyddas av immunitet vid brott mot mänskliga rättigheter. Dock kan, om en sådan princip 

utvecklas inom sedvanerätten, en domstol som ger immunitet åt en främmande stat i ett 

mål rörande brott mot mänskliga rättigheter anses bryta mot rätten till rättslig prövning 

(access to justice).75 Vid Sveriges ratifikation av FN-konventionen valde man att lämna dör-
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ren öppen för en utveckling inom sedvanerätten där immunitet inte åtnjuts vid brott mot 

mänskliga rättigheter och lämnade en förklaring som bl.a. innehöll följande: “Sweden 

furthermore declares its understanding that the Convention is without prejudice to any fu-

ture international legal development concerning the protection of human rights”.76  

 

3. FN-konventionen  

3.1. FN-konventionens tillkomst 

3.1.1. Bakgrund  

Sedan början av 1900-talet har man diskuterat frågan om en kodifiering av bestämmelser 

för immunitet av stater och deras egendom. Först diskuterades det inom Nationernas för-

bund och senare inom FN och FN: s folkrättskommission (ILC).77 Eftersom utvecklingen av 

sedvanerätten på området skett genom nationella domstolar så har den varierat mellan 

olika stater och man har haft svårt att komma överens om hur en reglering på området ska 

se ut. Det har varit svårt för stater att enas om hur vittgående immunitet man är beredd att 

låta främmande stater åtnjuta. ILC som är ett expertorgan inom FN med 34 medlemmar har 

som uppgift att bidra till utveckling inom folkrätten genom att diskutera folkrättsliga frågor 

och utarbeta förslag till internationella konventioner. ILC har undersökt och sammanställt 

sedvanerätt gällande immunitet för stater och deras egendom sedan 1978 då en arbets-

grupp inom ILC fick i uppgift att se över frågan. Från 1979 till 1986 inhämtades information 

från FN: s medlemsstater och en Special Rapporteur utsågs som utarbetade åtta olika rap-

porter med utkast till artiklar. Efter behandling i ILC antogs en uppsättning artiklar 1986 men 

detta var endast preliminärt.78 1987 utsåg ILC en ny Special Rapporteur och ytterligare tre 

rapporter utarbetades. 1991 antogs Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and 

their Property, with commentaries, av ILC.79  
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Efter åratal av undersökande, informationssökande och synpunktsinsamlande hade alltså ett 

förslag lagts fram till en internationell konvention om immunitet för stater och deras egen-

dom. Arbetet med konventionen fortsatte sedan inom FN: s Generalförsamling (sjätte ut-

skottet) men det rådde fortfarande stor oenighet mellan medlemsstaterna ifråga om hur 

reglerna om immunitet skulle vara utformade. Det staterna hade svårast att enas kring var 

hur vittgående immuniteten skulle vara. Vissa stater ville se en vittgående immunitet med 

så lite inskränkningar som möjligt, bl.a. Ryssland, Kina, afrikanska stater och en del latina-

merikanska stater.80  Andra stater, däribland de flesta västländer, ville se en mer inskränkt 

immunitet med rätt snäva gränser. Staternas oförmåga att enas kring bestämmelserna 

ledde till att det gick år utan någon särskild framgång. Inom sjätte utskottet hade man 1994 

informella överläggningar som visade att de frågor som staterna hade störst problem att nå 

enighet kring var begreppet stat, kriterierna för att avgöra ett avtals eller en transaktions 

kommersiella karaktär, begreppet statligt företag, anställningsavtal samt tvångsmedel avse-

ende statlig egendom.81 I december upprättades en ad hoc-kommitté av FN: s 

generalförsamling.82 Kommitténs arbete rörde i första hand de fem huvudfrågorna som 

fortfarande kvarstod som tvistiga mellan medlemsstaterna.83 Ad hoc-kommittén höll tre 

sessioner84 mellan åren 2002-2004 och den 5 mars 2004 antog Ad hoc-kommittén sin rap-

port som innehöll the Draft United Nations Convention on jurisdictional immunities of States 

and their property85. I december 2004 antog Generalförsamlingen den nya konventionen 

genom resolution 59/38.  

I doktrin har framförts ett hopp om att, trots de luckor och osäkerheter som finns i kon-

ventionen, den ändå ska bli accepterad som en internationell konvention eftersom så 

mycket energi och tid lagts ner på att enas kring det kontroversiella område som konvent-

ionen behandlar.86 
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 Sinclair, The International Law Commission, 1987, s. 1.  
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 Informal consolations held pursuant to General Assembly decision 48/413, A/C.6/49/L2, 1994. 
82

 Resolution 55/150 den 12 December 2000. 
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 Se Report of the Ad Hoc Committee on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, General 
Assembly, Official Records (A/59/22, A/58/22 samt A/59/22)- 
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 Sessionerna hölls mellan 4-15 februari 2002, från 24-28 februari 2003 och 1-5 mars 2004. 
85

 A/59/22. 
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3.1.2. Konventionens innehåll och uppbyggnad 

Bestämmelserna I FN-konventionen grundar sig på gällande sedvanerätt men är mer preci-

serande i flera avseenden på områden där statspraxis inte varit enhetlig. Detta gäller fram-

för allt I frågan om när statsimmunitet inte ska gälla.87 Konventionen anger som huvudprin-

cip att stater åtnjuter immunitet. I artikel 5 stadgas att;  

“A State enjoys immunity, in respect of itself and its property, from the jurisdiction of the courts of another 

State subject to the provisions of the present Convention.” 

Från detta stadgande anges i konventionen en rad fall då stater inte har rätt att åberopa 

immunitet, bl. a. i artikel 10 där det centrala undantaget för affärstransaktioner finns inta-

get.  

Konventionens del I innehåller i artikel 1 en förklaring att konventionen rör immunitet för en 

stat och dess egendom mot en annan stats domstolars domsrätt. I artikel 2 finns definit-

ioner av nyckelbegrepp såsom domstol, stat och affärstransaktion. Del II innehåller allmänna 

principer om statsimmunitet och del III innehåller undantagen från statsimmunitet, dvs. 

förfaranden där statsimmunitet inte får åberopas. Del IV behandlar staters immunitet mot 

tvångsåtgärder och del V innehåller övriga bestämmelser om t.ex. delgivning och tredsko-

dom. Del VI är slutbestämmelser och i artikel 25 slås fast att även konventionens bilaga ut-

gör en integrerad del av konventionen. Konventionens bilaga har som syfte att ge vägled-

ning hur de angivna bestämmelserna ska förstås och innehåller förklaringar till vissa be-

stämmelser i konventionen. Konventionen ska inte inverka på en konventionsstats rättig-

heter och skyldigheter till andra konventionsstater enligt internationella avtal som gäller 

mellan dem, enligt artikel 26. I de frågor som konventionen inte reglerar fortsätter folkrät-

tens sedvanerättsliga regler att gälla.88 I artikel 27 finns en möjlighet för konventionssta-

terna att hänföra tvister om tolkning och tillämpning av konventionen till skiljedomsförfa-

rande. Om ingen enighet om hur skiljedomsförfarandet ska gå till kan nås inom sex månader 

får var och en av parterna hänskjuta tvisten till Internationella domstolen. Dock får en stat 
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när den ansluter sig till konventionen förklara att den inte anser sig bunden av denna möj-

lighet till prövning i Internationella domstolen.89  

3.1.3. Hjälp vid tolkning av konventionen 

Enligt uttalanden av ordföranden i ad hoc-kommittén som lagt fram det förslag till kon-

vention som senare antogs av generalförsamlingen, kan ledning för tolkning av konvent-

ionen hämtas i dess förarbeten, främst i ILC:s kommentarer till 1991 års utkast till artiklar (i 

den utsträckning artiklarna i 1991 års utkast lämnats oförändrade), ad hoc-kommitténs rap-

porter och generalförsamlingens resolution 59/83 genom vilken konventionen antogs.90   

3.1.4. Kärnfrågor vid författandet 

Som nämnts ovan stötte man på fem punkter vid utformningen av konventionen där enig-

het var extra svår att nå mellan medlemsstaterna, 1) begreppet stat, 2) kriterierna för att 

avgöra ett avtals eller en transaktions ”kommersiella karaktär”, 3) begreppet ”statligt före-

tag”, 4) anställningsavtal samt 5) tvångsmedel avseende statlig egendom. För att lösa dessa 

kärnfrågor utarbetades tillägg och ändringar till utkastet till konventionen som lades fram 

1991. Framförallt var det artikel 10, 11, 16 och del IV i konventionen som omarbetades med 

hopp om att medlemsstaterna skulle enas. Dessa ändringar och tillägg utfördes noggrant för 

att den enighet man jobbat för och väntat på äntligen skulle nås i förhållande till dessa fem 

punkter som varit anledningen till att arbetet med konventionen dragit ut på tiden.91 1999 

la Mr Gerhard Hafner, en av arbetsgruppens ordförande, till ytterligare två punkter till lis-

tan. Vilken form bestämmelserna skulle få, dvs. en konvention, ramlag eller instruktioner, 

samt huruvida det föreligger rätt till immunitet vid kränkningar av jus cogens normer.92 

Dessa två frågor analyseras inte närmare i den här uppsatsen. 

3.1.5. Länder som anslutit sig och ikraftträdande 

Konventionen var öppen för undertecknande av alla stater från 17 januari 2005 till den 17 

januari 2007 vid FN: s högkvarter i New York. Konventionen har inte än trätt i kraft eftersom 

det enligt artikel 30 i konventionen framgår att; 
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“The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the thirti-

eth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United 

Nations.” 

Hittills har 28 stater undertecknat konventionen och 14 stater (Österrike, Iran, Libanon, 

Norge, Portugal, Frankrike, Italien, Japan, Kazakstan, Saudi Arabien, Spanien, Schweiz, Ru-

mänien och Sverige) har gjort sådan ratifikation, godkännande eller anslutning som krävs.93 

Även utan de 30 obligatoriska staterna representerar konventionen ett samlat uttalande om 

rådande sedvanerätt om statsimmunitet baserad på statspraxis.94 Detta kan anses som en 

sanning med modifikation eftersom många av bestämmelserna i konventionen är en kom-

promiss mellan olika staters praxis.95 

3.1.6. Reservationer och förklaringar till konventionen 

Av de 14 länder som lämnat in sådan ratifikation, godkännande eller anslutning som krävs 

enligt artikel 30 i konventionen har sex länder avlämnat förklaring eller reservation.  

Sverige avlämnade en förklaring till konventionen i samband med sitt anslutande. Sverige 

har valt att förtydliga sin uppfattning att konventionen inte tillämpas på militära aktiviteter, 

inklusive väpnade styrkor under en väpnad konflikt och att på sådan verksamhet tillämpas 

andra folkrättsliga regler. Dessutom har man valt att förklara att konventionen inte berör 

den immunitet som tillkommer regeringschefer och utrikesministrar och övriga represen-

tanter för staten på de områden där de åtnjuter immunitet enligt folkrätten i övrigt.96 Sve-

rige deklarerar också att konventionen inte är prejudicerande för en möjlig framtida inter-

nationell utveckling i skyddandet av mänskliga rättigheter.  Även Norge lämnade en förkla-

ring med samma innehåll vid ratificeringen av konventionen. 

Iran och Saudiarabien har lämnat en reservation angående artikel 27, punkt 2 i konvent-

ionen. Bestämmelsen innebär att en tvist mellan två eller flera konventionsstater om tolk-

ning eller tillämpning av konventionen kan hänskjutas till skiljedomsförfarande. Om kon-
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ventionsstaterna inte heller kan komma överens om hur skiljedomsförfarandet ska gå till 

inom sex månader, får varje stat enskilt hänskjuta tvisten till Internationella domstolen97.  

Enligt artikel 30, punkten 3 får en stat lämna en reservation mot att den inte anser sig bun-

den av punkten 2. De har vidare förklarat att ett samtycke från alla parter är nödvändig i en 

sådan tvist. 

Två stater till, Schweiz och Italien, lämnade också förklaringar vid ratificeringen gällande 

tillämpningen av konventionen.98 

3.2. Den svenska ratificeringen av FN-konventionen  

3.2.1. Bakgrund  

Med anledning av den nya FN-konventionen tillsattes en svensk utredning efter beslut av 

regeringen den 9 november 2006.99 Den särskilda utredaren hade i uppdrag att lämna för-

slag på hur FN-konventionen kan införlivas i svensk rätt. I uppdraget ingick att göra en jäm-

förelse mellan svensk och andra staters praxis på området, analysera konventionen och 

jämföra den med befintlig svensk praxis samt en analys om inkorporering eller transforme-

ring av konventionen till svensk rätt är att föredra. Utredningen hade även i uppdrag att 

utreda vilka ändringar i svensk lag som blir nödvändiga för att införliva konventionen i 

svensk rätt.  I december 2007 överlämnades betänkandet Immunitet för stater och deras 

egendom.100 

3.2.2. Skäl för svenskt tillträde till konventionen  

Utredningen klargör det rättsläge som föreligger i Sverige idag där svenska domstolar hu-

vudsakligen tillämpar sedvanerätt och tidigare svensk domstolspraxis i fråga om statsimmu-

nitet och kom fram till att det förekommer skillnader mellan den syn Sverige, tillsammans 

med övriga nordiska länder, framfört i arbetet med FN-konventionen och den tillämpning av 

statsimmunitet som sker i svenska domstolar..101 En annan slutsats utredningen kom till är 

att det finns skillnader mellan statspraxis i Sverige och andra nordiska och europeiska län-

                                                           
97

 International Court of Justice. 
98

 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-13&chapter=3&lang=en#EndDec 
Här finns en lista på förklaringar som lämnats vid konventionsstaternas ratificeringar. 
99

 Se kommittédirektiv, Dir. 2006:111. 
100

 SOU 2008:2. 
101

 Se SOU 2008:2 s. 175 ff. 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-13&chapter=3&lang=en#EndDec


24 
 

der. Bestämmelserna i FN-konventionen är en kodifiering av gällande sedvanerätt på områ-

det och innebär dessutom en precisering på områden som behandlats olika av olika nation-

ella domstolar, speciellt i fråga om när statsimmunitet inte ska gälla. Utredningen kom där-

för till slutsatsen att ett svenskt tillträde till konventionen innebär att svenska domstolar får 

ett skrivet regelverk att använda när frågor om statsimmunitet uppkommer, som dessutom 

är förhållandevis preciserat och lättillgängligt. Det ansågs även att ett svenskt tillträde till 

konventionen innebär ökad förutsebarhet för svenska juridiska och fysiska personer framför 

svenska domstolar i deras förbindelser med främmande stater. Utredningen fann inga hin-

der mot en svensk ratificering av konventionen och ansåg därför att Sverige bör ratificera 

konventionen.  

3.2.3. Konsekvenser av förslaget  

Utredningen ansåg inte att förslaget kommer innebära några stora förändringar i sak, föru-

tom att främmande stater kan komma att beviljas immunitet i något mindre utsträckning än 

tidigare.102 På grund av det begränsade antalet mål som behandlar frågan om statsimmuni-

tet i svenska domstolar kommer förslaget inte heller innebära några särskilda ekonomiska 

konsekvenser enligt utredningen.  

3.2.4. Förklaringar till konventionen  

Den svenska utredningen kom fram till att vid en ratificering av konventionen behöver Sve-

rige inte avge någon förklaring eller förtydning. Utredningen övervägde dock på ett par 

punkter om en förklaring kunde anses nödvändig.103  

Utredningen tycker inte att Sverige ska utnyttja möjligheten i artikel 27.3. att inte anse sig 

bunden till artikel 27.2. Norge har inte heller gjort någon sådan förklaring. För Sveriges del 

innebär detta att den Internationella domstolen i Haag kommer att ha behörighet att ta upp 

tvister om tolkning av konventionen mellan Sverige och andra stater som ansluter sig till 

konventionen som inte heller avgett någon förklaring om att de inte anser sig bundna av 

artikeln.104 Gällande det faktum att det endast är statschefers immunitet som omnämns i 

artikel 3.2 som anger att statschefers immunitet på grund av deras ställning inte påverkas av 
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konventionen, anser man inte heller att det behövs någon förklaring för att förtydliga att 

denna bestämmelse inte ska läsas motsatsvis så att övriga statsrepresentanters immunitet 

ratione personae påverkas av konventionen.105 Uttalanden av ad hoc-kommitténs ordfö-

rande vid överlämnandet av kommitténs rapport ska användas vid tolkningen av konvent-

ionen och hans uttalande överensstämmer med den svenska utredningens syn, att bestäm-

melsen inte ska användas för e-contrario beslut, och därför behövs ingen förklaring i detta 

hänseende.  

Samma sak gäller konventionens förhållande till militär verksamhet. Ad hoc-kommitténs 

ordförande uttalade att den allmänna uppfattningen när konventionen framtogs var att den 

inte skulle omfatta sådan verksamhet.106 Norge har även avgett en förklaring rörande 

konventionens relation till väpnade konflikter men på grund av ovan nämnda anledning an-

sågs någon sådan förklaring inte behövas för Sveriges del.  

Förhållandet till de mänskliga rättigheterna och behovet av en förklaring från Sveriges sida 

är något som utredningen överväger eftersom Europakonventionen gäller som lag i Sve-

rige.107 Frågan om främmande stater kan åtnjuta immunitet även i fall som rör kränkningar 

av mänskliga rättigheter berörs inte i konventionen uttryckligen men inte heller på detta 

område ansågs en förklaring nödvändig.108  

Trots att utredningen inte fann att det behövdes några förklaringar från Sveriges sida har 

Sverige, som nämnts ovan, lämnat en sådan förklaring till alla dessa tre ovan nämnda punk-

ter vid ratificeringen.109 (Se avsnitt 3.1.6. ovan) 

3.2.5. Lagstiftningsteknisk lösning 

Genom inkorporering av konventionen i svensk rätt blir samtliga originalspråk gällande som 

svensk lag i Sverige.110 Den svenska översättningen blir alltså inte gällande lagtext utan ska 

användas som stöd vid tillämpning och tolkning av konventionstexten.  
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Regeringen har i sin proposition huvudsakligen föreslagit att;  

...”riksdagen godkänner att Sverige ratificerar FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom 

och att riksdagen antar regeringens förslag om lag om immunitet för stater och deras egendom, genom vilken 

konventionen föreslås bli tillämplig lag i Sverige genom inkorporering.” Propositionen baseras på betänkandet 

Immunitet för stater och deras egendom (SOU 2008:2).”
111

 

I propositionen uttalades som skäl för att FN-konventionen skulle inkorporeras i svensk rätt 

att: 

”Konventionen är resultatet av ett mångårigt arbete och utgör i många avseenden en kompromiss mellan olika 

uppfattningar. För att den svenska tillämpningen av konventionen ska överensstämma med övriga konvent-

ionsstaters tillämpning är det viktigt att bestämmelserna kan läsas i sitt sammanhang. Utrymmet för att om-

formulera bestämmelserna är mycket begränsat. En rättstillämpning grundad direkt på den autentiska kon-

ventionstexten bör främja en framtida enhetlig statspraxis. Utredningen föreslår mot bakgrund av bl.a. dessa 

omständigheter att hela konventionen införlivas i svensk rätt genom inkorporering”. 

3.2.6. Ikraftträdande 

Ikraftträdandet av förslaget till författning är beroende av när FN-konventionen träder i 

kraft.112 Den 10 december 2009 beslutade regeringen att ratificera konventionen och att i 

samband med ratificeringen avge en förklaring.113 Konventionen finns intagen i lag (2009:1 

514) om immunitet för stater och deras egendom som träder i kraft den dag regeringen 

bestämmer. 

4. Begreppet stat 

4.1. Svensk rätt 

Svenska domstolar har använt en del olika kriterier för att avgöra om ett subjekt ska anses 

vara ett immunitetsobjekt i fråga om statsimmunitet. Utländska ambassader har ansetts 

vara sådana immunitetsobjekt som kan åberopa statsimmunitet.114 Arbetsdomstolen har 

bl.a. tagit upp frågan till prövning om en statlig turistbyrå115 samt ett statligt utrikesinsti-
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tut116 faller inom den grupp av organ som kan anses vara skyddsobjekt och åtnjuta stats-

immunitet.  

I mål nr B 41/87 prövade Arbetsdomstolen rätt till immunitet för den koreanska staten i en 

tvist rörande en svensk arbetstagare som blivit felaktigt uppsagd vid Korea Trade Center 

(KTC). KTC yrkade att de i egenskap av regeringsorgan åtnjöt immunitet. Tingsrätten inhäm-

tade uttalande från Utrikesdepartementet som innehöll uppgifter från ambassaden i Seoul 

som visade att Korea Trade Promotion Corporation hade etablerats som ett handelsfräm-

jande organ av den koreanska staten. Verksamheten finansierades av statsbidrag och utan 

vinstintressen. Personalen var avlönad av det koreanska statsverket och verksamheten var 

underställd det koreanska handelsministeriet. KTC hade rapporteringsskyldighet till ambas-

saden, trots att de inte var formellt underkastade ambassaden i verksamhetslandet, och i 

praktiken torde ambassaden därför kunna anses utöva kontroll över KTC: s verksamhet. 

Tingsrätten fann att KTC: s verksamhet hade nära samband med den koreanska och därför 

kunde KTC åtnjuta statsimmunitet. Arbetsdomstolen gick inte närmare in på frågan utan 

fastställde tingsrättens beslut.  

I AD 96/2001 prövades ett mål mellan en privatperson och den Cypriotiska Statens Turist-

organisation (CST). Målet rör en tvist mellan CST och en före detta anställd som hävdar att 

han utan saklig grund sagts upp från sin tjänst och därför yrkar skadestånd. Den första frå-

gan i målet blir om CST kan anses vara en del av den cypriotiska staten och därigenom åt-

njuta statsimmunitet. Man konstaterar att organisationens verksamhet regleras i cypriotisk 

lag och att av lagen framgår bl.a. organisationens syfte och mål, finanser samt cypriotiska 

ministerrådets inflytande över verksamheten. Det framgick också av en handling utfärdad av 

”the Ministry of Commerce, Industry and Tourism” att CST representerade den cypriotiska 

staten i många länder i frågor rörande turism. Dessutom hade CST: s befogenheter tidigare 

utövats av ”the Ministry of Commerce and Industry”. TR kommer fram till att mot bakgrund 

av dessa omständigheter så måste CST anses vara en del av den cypriotiska staten och där-

med ett sådant rättssubjekt som kan åberopa statsimmunitet. Arbetsdomstolen nöjde sig 

med att konstatera att man precis som Tingsrätten ansåg att CST var ett sådant rättssubjekt 

som kan åberopa statsimmunitet.  
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Ett annat fall från Arbetsdomstolen, AD 26/2004, rör en anställningstvist mellan en arbets-

tagare och Italienska Statens Institut för Utrikeshandel, ICE.  ICE: s verksamhet var reglerad i 

lag och var en offentlig myndighet under den italienska handelsministern. Det var även den-

nes departement som utsåg personer att leda ICE:s verksamhet. Dessutom saknade verk-

samheten vinstintresse och finansierades genom allmänna medel.  Arbetsdomstolen gjorde 

samma bedömning som tingsrätten vad avser ICE: s rätt att åberopa statsimmunitet vilket 

innebär att ICE i och för sig är ett sådant rättssubjekt som kan åberopa statsimmunitet men 

underkände ICE:s rätt att underlåta att svara i målet på andra grunder. (Se vidare under av-

snitt 7.1. gällande anställningsavtal.) 

Vid avgörande om ett subjekt ska anses vara ett immunitetssubjekt och kunna åtnjuta 

statsimmunitet framgår av utredningen till Sveriges ratificering av FN-konventionen föl-

jande: 

”… har de svenska domstolarna fäst avseende vid om verksamheten varit reglerad i lag i den främmande 

staten, om den finansieras av allmänna medel i den främmande staten eller om vinstintresse förelegat, om den 

främmande staten haft inflytande eller kontroll över verksamheten och utsett personer på ledande 

befattningar, samt om verksamheten innefattat sådana uppgifter som annars skulle ha utförts av den 

främmande statens ambassad eller regeringsorgan.”
117

 

4.2. FN-konventionen 

Begreppet stat i förhållande till statsimmunitet har alltid lett till osäkerhet och svårigheter, 

både i civil law och i common law jurisdiktioner.118 ILC och ad hoc-kommittén bestämde att 

främja en bred definition av begreppet stat.119  

I artikel 2.1 (b) i konventionen definieras begreppet ”stat”. Den engelska konventionstexten 

lyder: 

”State means: 

(i) the State and its various organs of government; 

(ii) constituent units of a federal State or political subdivisions of the State, which are entitled to perform 

acts in the exercise of sovereign authority, and are acting in that capacity; 
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(iii) agencies or instrumentalities of the State or other entities, to the extent that they are entitled to per-

form and actually are performing acts in the exercise of sovereign authority of the State; 

(iv) representatives of the State acting in that capacity;” 

 
I punkten (i) definieras att staten och dess olika organ faller in under begreppet ”stat”, i (ii) 

sägs att ”en förbundsstats underenheter som har rätt att vidta åtgärder i myndighetsutöv-

ning och som handlar i denna egenskap” också omfattas samt i punkten (iii) finns en be-

gränsning och en kvalificering av vilka organ eller enheter som kan innefattas av begreppet 

”stat” eftersom där statueras ”statliga organ eller andra enheter, i den mån de har rätt att 

vidta och faktiskt vidtar åtgärder i statens suveräna myndighetsutövning”.120 Slutligen under 

punkten (iv) statueras att under begreppet ”stat” faller även ”statens företrädare när de 

handlar i denna egenskap”.  

I doktrin har framförts att införandet av en kvalificeringsmekanism, dvs bestämmelsen i 

punkten (iii) ovan, för att avgöra om ett statligt organ faller in under begreppet ”stat” i kon-

ventionens bemärkelse kan komma att lösa de problem som tidigare fanns. Det har även 

framförts i doktrin att det hade varit lämpligt att även utöka definitionen av begreppet så 

det även omfattar nationella befrielseorganisationer (t.ex. PLO121), protektorat och 

mikrostater (t.ex. Liechtenstein och Monaco).122 

4.3. Jämförelse och analys 

Definitionen av subjektet är central i domstolens bedömning och att säga vilka enheter som 

utgör en del av den främmande staten är inte enkelt. Det finns både externa och interna 

attribut som domstolarna måste ta ställning till för att hänföra en enhet till en del av den 

främmande staten. 123 De externa attributen enligt folkrätten, för att räknas som en suverän 

och självständig stat, är ett definierat territorium, permanent befolkning, en regering samt 

kapacitet att förhålla sig till andra stater.124 Det är på denna grund t.ex. en italiensk domstol 

har nekat PLO (Palestine Liberation Organization) statsimmunitet, organisationen uppfyller 
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helt enkelt inte de externa kraven för att anses vara en del av en stat som kan åtnjuta 

statsimmunitet.125  

De interna attributen används för att avgöra vilka personer och organ som ryms i uttrycket 

”stat”.126 I utredningen till Sveriges tillträde till FN-konventionen framhölls att det finns två 

olika exempel på sätt att dra gränser för vad som kan anses vara en del av den främmande 

staten och sålunda kan åtnjuta statsimmunitet. Man tar upp den europeiska konventionen 

om statsimmunitet som ett exempel som stadgar att:  

”… en juridisk enhet som är skild från staten och som kan uppträda som en part i en rättegång inte räknas som 

en del av staten, även om den har anförtrotts offentliga funktioner. En sådan enhet åtnjuter inte immunitet på 

grund av sin status. Däremot har en sådan enhet rätt till immunitet i fråga om handlingar som utförts av 

enheten i form av statligt höghetshandlande (acta jure imperii)”.
127

 

Det andra exemplet man tar upp är den amerikanska lagstiftningen där begreppet främ-

mande stat även omfattar politiska underenheter.  

”Det omfattar också enheter eller organ (agency or instrumentality) som är självständiga juridiska personer 

och som är statsorgan eller politiska underenheter av den främmande staten eller där staten (eller dess 

politiska underenhet) är majoritetsägare och som inte är upprättade i USA eller i ett tredje land.”
128  

Dessa enheter har dock inte rätt till immunitet gällande privaträttsliga handlingar.  

Sedvanerätten kan alltså anses erkänna immunitet åt stater och deras olika regeringsorgan 

(offentliga organ) såsom immunitetsobjekt. Om och i vilken mån andra statliga organ och 

politiska enheter ska anses kunna åtnjuta statsimmunitet varierar dock och det finns ingen 

enhetlig statspraxis. Delade meningar råder om vilka attribut som ska vara avgörande vid 

bestämningen om en enhets eventuella möjlighet att anses vara immunitetsobjekt. Ska det 

vara enhetens status, eller dess rätt att utöva statlig makt eller karaktären av de handlingar 

enheten utför som avgör? 129  

I Sverige har domstolarna fäst avseende vid andra saker än de ovan nämnda, bl.a. om en-

heten finansierats av allmänna medel och om den främmande staten haft inflytande eller 
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kontroll över enhetens verksamhet. Dock har man även i Sverige sett till karaktären av 

handlingarna enheten utför bl.a. om det är sådana handlingar som annars skulle ha utförts 

av den främmande statens ambassad eller regeringsorgan. FN-konventionen har en kvalifi-

ceringsmekanism som säger att endast organisationer och enheter som har rätt att vidta 

och faktiskt vidtar åtgärder i statens suveräna myndighetsutövning kan anses vara immuni-

tetsobjekt. Denna mer snäva definition utesluter fler enheter att kunna klassificeras som 

immunitetsobjekt och gör alltså att domstolar i fler fall kan ta upp mål till prövning där det 

tidigare hävdats att de varit skyddade av statsimmunitet p.g.a. att de kunnat anses vara så-

dana enheter som kan åtnjuta statsimmunitet på andra grunder än att de utför myndighets-

utövning. Dock kan ifrågasättas i praktiken vad detta leder till, för trots att fler enheter tidi-

gare i svensk rätt har kunnat ses som en del av den främmande staten så är det ju trots det 

endast för sitt höghetshandlande de kan åtnjuta immunitet. (Se avsnitt 5.1. nedan om re-

striktiv immunitetsteori i svensk rätt.) 

Betydelsen av att bedöma om en enhet kan anses rymmas inom begreppet ”stat” och kan 

åtnjuta statsimmunitet har minskat genom införandet av restriktiv statsimmunitet eftersom 

immunitet grundad på enhetens status har fått ge plats för immunitet grundad på handling-

ens natur.130 Om en handling kan anses vara höghetshandlande, myndighetsutövning, och 

inte hamnar inom något av undantagen från immunitet, så åtnjuter enheten immunitet oav-

sett enhetens natur eller grad av anknytning till staten. Och tvärtom kommer ingen enhet, 

eller staten själv, att framgångsrikt kunna åberopa statsimmunitet gällande privaträttsliga 

handlingar.131 

Efter Sveriges ratificering av FN-konventionen kan man inte tydligt se någon förändring i 

svenska domstolars praxis gällande vad som anses utgöra en stat eller en del av en stat som 

skyddas av statsimmunitet. De två mål som tagits upp av Högsta domstolen efter 2004 är ett 

mål som avgjordes 2009 där den belgiska ambassaden var part och ett mål som avgjordes 

2011 mot den ryska federationen. Att en ambassad och en främmande stat är sådana sub-

jekt som kan åtnjuta statsimmunitet har inte varit ifrågasatt eller kontroversiellt varken i 

svensk rätt, sedvanerätten eller i FN-konventionen. Målen som har redogjorts för ovan gäl-
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lande en statlig turistbyrå132 samt ett statligt utrikesinstitut133 har inga motsvarigheter i 

svensk praxis sedan 2004 och därför går det inte att dra några slutsatser kring hur svensk 

praxis fallit ut efter Sveriges ratificering av FN-konventionen på det här området. 

5. Kriterier för att avgöra ett avtals eller en transakt-
ions kommersiella karaktär   

5.1. I svensk rätt 

I svensk rätt kan man se utvecklingen från en absolut immunitetsteori gällande statsrätt mot 

en restriktiv immunitet där Högsta domstolen på senare år faktiskt har nekat främmande 

stater statsimmunitet eftersom tvisten ansetts gälla handlingar av privaträttslig karaktär. I 

det allra första målet från Högsta domstolen rörande statsimmunitet, NJA 1934 s. 206, hade 

flera privatpersoner stämt Socialistiska sovjetrepublikernas union och yrkade skadestånd på 

grund av konfiskationsåtgärder som staten hade vidtagit. Rådhusrätten fann att unionen 

inte kunde åläggas att svara inför svensk domstol eftersom unionen i sin egenskap av erkänd 

självständig stat åtnjöt exterritorialitet och därmed inte kunde tvingas svara inför svensk 

domstol på grund av folkrättsliga regler. Både hovrätten och Högsta domstolen fastställde 

rådhusrättens dom. Detta avgörande kan dock inte anses som speciellt anmärkningsvärt 

eftersom det var den rådande uppfattningen gällande statsimmunitet i statspraxis vid tiden 

för avgörandet.134 

 

Senare kom tre fall från andra världskriget där Högsta domstolen bedömt frågan om stats-

immunitet. Det första fallet, NJA 1942 s.65, rörde tio norska handelsfartyg som i samband 

med den tyska ockupationen av Norge tagit tillflykt till Göteborg. Frågan var om svensk exe-

kutiv myndighet var behörig att ta upp frågan om kvarstad på grund av den brittiska statens 

immunitet. Den brittiska regeringen hade fartyget i besittning och ansökan om kvarstad an-

sågs därför riktad mot den brittiska staten och inte mot fartygets befälhavare. Från Storbri-

tanniens sida anfördes att fartygets last inte var kommersiell utan uteslutande i statens of-

fentliga tjänst. Högsta domstolen anförde i målet att främmande makts immunitetsrätt är 
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att anse som erkänd i svensk rätt även om det bara blivit prövat i ett mål tidigare av högsta 

instans. Dock hävdar domstolen i det här fallet att några bestämda slutsatser i fråga om 

principståndpunkter inte kan dras från det fallet. Domstolen konstaterar också att Sverige 

gjort anspråk på immunitet framför andra staters domstolar och att flera länder, däribland 

Tyskland, Frankrike, Storbritannien samt Amerikas förenta stater erkänt principen om 

statsimmunitet. Högsta domstolen nämner sedan de modifikationer i immunitetsprincipen 

som gjorts i andra rättsordningar är av sådana handlingar som regleras av privaträttsord-

ningen och inte sådana handlingar som är att hänföra till höghetshandlande. I det andra 

fallet, NJA 1942 s. 342, som är ett liknande fall där det var ett norskt fartyg som under lik-

nande omständigheter befann sig i Trelleborgs hamn. Den norska regeringen gjorde i målet 

gällande att det norska fartyget inte kunde beläggas med kvarstad eftersom det var ett 

norskt statsfartyg. Högsta domstolen konstaterade först att fartyget var i den norska rege-

ringens faktiska besittning. Sen konstaterades i immunitetsfrågan att den lagstiftning i vilken 

den norska regeringen grundade sin rätt att ta fartyg i besittning avser utövning av statlig 

överhögsrätt och är följaktligen av offentligrättslig natur. Domstolen konstaterade vidare att 

överföringen av fartygets besittning skett på svenskt territorium utan våld eller annan 

egenmäktig rubbning av tidigare besittning. Domstolen fann att den norska regeringen åt-

njöt immunitet i tvisten. Det tredje fallet var NJA 1944 s. 264. Genom ett beslut i Estlands 

statsförsamling 1940 förklarades alla privata transportföretag indragna till staten. Ett est-

niskt fartyg befann sig vid denna tidpunkt i Sverige där det av befälhavaren överlämnades till 

sovjetmyndigheternas besittning. Ett utmätningsbeslut utfärdades varefter den sovjetiska 

handelsrepresentationen i Stockholm överklagade utmätningsbeslutet och hävdade att de 

som suverän stat åtnjöt immunitet eftersom tvisten rörde ett sovjetiskt handelsfartyg. 

Högsta domstolen ansåg att fartyget var i Sovjetunionens besittning och även om fartyget 

inte kunde anses vara Sovjetunionens tillgång hindrade inte detta att Sovjetunionen kunde 

åtnjuta immunitet i fråga om utmätning av fartyget på grund av sitt innehav. På grund av 

besittningen till fartyget åtnjöt Sovjetunionen därför immunitet och utmätningsbeslutet 

undanröjdes av domstolen.  

 

NJA 1946 s. 719 är ett annat fall i svensk rättspraxis som rör frågan om statsimmunitet. 

Högsta domstolen fann att det tyska bolagets talan inte borde ha tagits upp till prövning 

eftersom Sovjetunionen såsom svarande åtnjöt immunitet. Tvisten rörde ett parti likör som 
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skulle fraktas från Riga till Storbritannien och som på grund av ofullständig adress hamnade i 

Stockholm. Ett tyskt företag som övertagit en svensk köpares rätt till varorna yrkade bättre 

rätt till varorna än De Socialistiska Rådsrepublikernas Unions handelsrepresentation i 

Stockholm som var innehavare av deliveryordern.  

 

I NJA 1957 s. 195 prövade Högsta Domstolen om immunitetsgrundsatsen torde brytas då 

tvisten rörde fast egendom i Sverige. Två svenska privatpersoner väckte talan mot Kinesiska 

folkrepubliken, representerad av deras ambassad i Sverige och yrkade att försäljningen av 

en fastighet som tillhört deras fars dödsbo skulle förklaras ogiltig. Boutredningsmannen 

hade sålt fastigheten utan deras samtycke och mot deras bestridande. Kinesiska ambassa-

den åberopade immunitet. Rådhusrätten avvisade talan på den grunden att tvisten rörde 

äganderätten till en fastighet som inköpts av Kinesiska republiken för dess ambassad i Sve-

rige. Hovrätten fastställde beslutet. Högsta domstolen fann också att republiken hade rätt 

att åberopa immunitet eftersom fastigheten användes för dess ambassad. Föredraganden i 

Högsta domstolen anförde i sitt betänkande att såväl inom svensk som inom utländsk folk-

rättslig doktrin är immuniteten begränsad, bl. a. vid talan rörande fast egendom. Vid sådana 

tvister gäller en allmänt vedertagen processrättslig regel om fastighetsforum som exklusivt 

forum och således kan en tvist om fast egendom alltid prövas av en domstol i det land där 

fastigheten är belägen. Detta uttalande har inte konstaterats i något fall i svensk rättspraxis 

men är enligt föredraganden ändå att anse som ett uttryck för svensk rättsuppfattning. Fö-

redraganden ansåg vidare att den omständighet att fastigheten användes som ambassad 

inte var tillräckligt för att utgöra hinder mot att ta upp målet till prövning.  

I doktrin har framförts att domstolen i det här målet har grundat sitt beslut på handlingens 

syfte, dvs. att fastigheten skulle användas som ambassadlokal och därmed var en offentlig-

rättslig handling. Utgången i målet hade kunnat bli den omvända om handlingens natur be-

aktats istället, dvs. att köpa en fastighet, som är en privaträttslig handling.135 

 

NJA 1972 C 434, ett notismål, har blivit omskrivet i doktrin gällande bestämmande av ett 

avtals eller en transaktions kommersiella karaktär. I rättsfallet, som rör en tvist mellan ett 

svenskt företag och den iranska staten representerad av dess ambassad, prövades en skilje-
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klausuls verkan i fråga om immunitet. Länsstyrelsen fann att vid förfarandet gällande utse-

ende av skiljeman i en tvist rörande skadestånd, hade ambassaden rätt att åberopa immuni-

tet trots att ett avtal om skiljemannaförfarandet hade undertecknats. Hovrätten fann inte 

att den intagna klausulen var att likställa med ett uttryckligt avstående från immunitet. HD 

intog också ståndpunkten att en skiljeklausul intagen i ett avtal och som undertecknas av en 

främmande stat inte kan anses innefatta ett avstående från immunitet och fastställde hov-

rättens beslut. Enligt vissa uttalanden i doktrin innebär beslutet en anslutning till ståndpunk-

ten att ett hävande av immunitet endast kan äga rum genom att den främmande staten 

frivilligt går i svaromål”, har senare uttalats av Arbetsdomstolen i målet AD 2001 nr.96. I 

doktrin har även hävdats att rättsfallet torde innebära att om den restriktiva teorin skall 

gälla enligt svensk rätt, så torde den subjektiva metoden användas för att skilja mellan 

statshandlingar i egentlig mening och statshandlingar av kommersiell eller privaträttslig ka-

raktär.136 

 

I rättsfallet NJA 1999 s. 821 prövade HD återigen frågan om statsimmunitet. Den isländska 

staten och Västerås kommun hade träffat ett avtal om gymnasieutbildning för isländska ele-

ver på kommunens flygmekanikerutbildning och enligt avtalet skulle den isländska staten 

ansvara för kostnaderna, i den mån de inte betalades av den svenska regeringen, enligt en 

nordisk överenskommelse. Avtalet innehöll en bestämmelse om att eventuella tvister skulle 

avgöras enligt svensk rätt. Västerås kommun fick inte full ersättning och väckte talan mot 

Island om ersättning enligt avtalet. Island gjorde en invändning om immunitet. 

Tingsrätten gjorde bedömningen att den isländska staten åtnjöt immunitet i den uppkomna 

tvisten. Tingsrätten kommenterade först att både Västerås kommun och republiken Island 

är offentligrättsliga subjekt. Dock är det även av betydelse om själva verksamheten är of-

fentligrättslig. Att det rörde sig om ett specifikt avtal där Västerås kommun åtagit sig att 

utbilda isländska elever till flygmekaniker talar enligt TR för att det är fråga om privaträttslig 

verksamhet. Å andra sidan var det fråga om gymnasieutbildning som ligger inom den kom-

munala kompetensen, har nära anknytning till kommunen samt att de regleras i skollagen 

och gymnasieförordningen. Sammantaget med den omständigheten att avtalet ska anses 

vara en förlängning av den nordiska överenskommelsen mellan de nordiska ländernas rege-
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ringar ansåg tingsrätten att den avtalade verksamheten skulle anses vara offentligrättslig 

och att rättegångshinder därmed förelåg eftersom Island åtnjöt immunitet. Hovrätten fast-

ställde tingsrättens beslut. Högsta domstolen anförde att en självständig stat åtnjuter im-

munitet och att detta är en folkrättslig huvudprincip. I enlighet med vad som gäller i jämför-

bara rättssystem bör dock en utgångspunkt vara att immunitet endast kan åberopas i tvister 

som rör statsakter i egentlig mening och inte i tvister som angår åtgärder av kommersiell 

eller privaträttslig karaktär. Högsta domstolen påpekade svårigheterna med att, med såväl 

den subjektiva som den objektiva metoden, finna en i alla lägen logiskt hållbar avgränsning 

för hur man skall bedöma en stats handlande. Domstolen konstaterar därför att det i många 

fall blir fråga om en ”helhetsbedömning av de omständigheter som, med hänsyn till immuni-

tetsrättens syften, i den föreliggande situationen talar för och emot rätten att åberopa im-

munitet”. Högsta domstolen gjorde bedömningen att avtalet mellan parterna var ett sådant 

avtal som typiskt sett är av offentligrättslig natur och eftersom avtalets innehåll även varit 

föremål för en mellanstatlig överenskommelse mellan de nordiska länderna måste Islands 

åtgärd att ingå avtalet vara att anse som en statsakt som ger rätt att åberopa immunitet. 

(Tvisten rörde även avstående av immunitet genom lagvalsklausul i ett avtal som av utrym-

messkäl har valts att inte tas upp här.) NJA 1999 s. 821 har ansetts vara ett historiskt rätts-

fall och att det var genom detta rättsfall HD anslöt sig till den restriktiva immunitetsteo-

rin.137 I målet så tar HD upp att det är omstritt och saknas antagen statspraxis gällande vilka 

kriterier man ska använda för att bedöma om en stats handlande hör till höghetshandlande 

eller kommersiellt handlande, utifrån den företagna aktiviteten som sådan, d.v.s. dess form 

och natur eller aktivitetens syfte och ändamål. HD kommer alltså fram till att ”det i de flesta 

fall blir fråga om en helhetsbedömning av de omständigheter som, med hänsyn till immuni-

tetsrättens syften, i den föreliggande situationen talat för och emot rätten att åberopa im-

munitet”. Rättsfallet har dock blivit kritiserat för att ändå utgöra en implicit tillämpning av 

en absolut immunitetsteori.138 Enligt kritiken nöjer sig domstolen med att båda parter i må-

let är offentligrättsliga subjekt och godkänner Islands immunitet trots att den är medveten 

om skillnaden mellan höghetshandlande och privaträttsliga handlingar. 
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NJA 2009 s. 905 är det första målet där HD underkänner rätten till statsimmunitet för en 

främmande stat, i det här fallet Belgien, eftersom ett hyresavtal för den belgiska ambassa-

den enligt HD:s bedömning är att anse som ett privaträttsligt avtal. I rättsfallet så tar HD upp 

FN-konventionen om immunitet för stater och deras egendom samt hur man där gjort för 

att skilja mellan höghetshandlande och privaträttsligt handlande (se avsnitt 5.3. nedan) och 

uttalar också att konventionen anses vara en kodifiering av gällande statspraxis och kan an-

ses ge uttryck för det ”synsätt som Sverige och sådana länder som vi brukar jämföra oss 

med är beredda att tillämpa”.139 Med anledning av utveckling i statspraxis anser därför HD 

att vid klassificeringen av en handling bör i första hand dess natur tas i beaktande. Först 

därefter kan det i vissa fall bli aktuellt att även beakta handlingens syfte. 

 

5.2. FN-konventionen 

I artikel 2.1(c) definieras vad som avses med begreppet affärstransaktion i konventionen. 

””Commercial transaction” means: 

(i) any commercial contract or transaction for the sale of goods or supply of services; 

(ii) any contract or loan or other transaction of a financial nature, including any obligation of guaran-

tee or of indemnity in respect of any such loan or transaction; 

(iii) any other contract or transaction of a commercial, industrial, trading or professional nature, but 

not including a contract of employment of persons.” 

Enligt punkten 2.1(c)(i) avses ”affärsavtal eller transaktion avseende försäljning av varor 

eller tillhandahållande av tjänster”. Punkten (ii) avser ”avtal om lån eller annan transaktion 

av finansiell natur, innefattande garanti- eller ersättningsförpliktelse avseende sådant lån 

eller sådan transaktion” och punkten (iii) avser ”annat avtal, eller transaktion av affärs-

mässig, industriell, handelsmässig eller yrkesmässig natur, dock inte anställningskontrakt”.  

Artikel 10(1) i konventionen representerar det centrala undantaget från statsimmunitet, det 

som är grunden för den restriktiva immunitetsteorin, där man inte ger immunitet åt affärs-

transaktioner.140  

”If a State engages in a commercial transaction with a foreign natural or juridical person and, by virtue of the 

applicable rules of private international law, differences relating to the commercial transaction fall within the 
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jurisdiction of a court of another State, the State cannot invoke immunity from that jurisdiction in a proceeding 

arising out of that commercial transaction.” 

Anställningskontrakt undantas från definitionen av affärstransaktion och ingår därmed inte i 

den centrala bestämmelsen i konventionen, utan behandlas separat i artikel 11 i konvent-

ionen.  

Jurisdiktion i ett enskilt fall kan avgöras genom de underliggande principerna i artikel 10(1) 

men vid klassificering av en handling som kommersiell eller icke-kommersiell kommer dom-

stolen att få söka i artikel 2(2) för vägledning.141  Artikel 2(2) genomgick förändringar från 

det första utkastet till den konvention som lades fram 1991 och lyder numera:  

“In determining whether a contract or transaction is a “commercial transaction” under paragraph 1 (c), refer-

ence should be made primarily to the nature of the contract or transaction, but its purpose should also be 

taken into account if the parties to the contract or transaction have so agreed, or if, in the practice of the State 

of the forum, that purpose is relevant to determining the non-commercial character of the contract or transac-

tion.”  

Artikeln anger vilka kriterier som domstolen ska använda vid bestämmandet, och formule-

ringen innebär således att det är avtalets eller transaktionens natur som först ska prövas. 

Om den prövningen visar att det inte är en affärsmässig transaktion behövs ingen ytterligare 

prövning. Om transaktionen eller avtalet dock till sin natur framstår som en affärstransakt-

ion kan svarandestaten bestrida detta genom att åberopa att avtalet eller transaktionens 

syfte ska beaktas. Denna möjlighet finns dock bara om parterna kommit överens om det 

eller om forumstatens praxis är sådan att syftet är relevant för att fastställa om avtalet eller 

transaktionen är att anse som affärsmässig.142 Den här tvåstegs angripningen, vilken inte 

bara tillhandahåller hänsyn till transaktionen eller avtalets natur utan i vissa yrkanden även 

syftet, är designad för att tillgodose en adekvat säkerhet och skydd för utvecklingsländer, 

särskilt i deras strävande efter att främja nationell ekonomisk utveckling.143 En svarandestat 

ska ha möjligheten att visa att, i deras praxis, en bestämd transaktion eller ett givet kon-

trakt, ska behandlas som icke-kommersiellt eftersom syftet är klart offentligt och påkallat av 

samhällsskäl, som exempel nämns i kommentarerna avtal för köp av livsmedel åt befolk-
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ningen, stoppa en hungersnöd eller ingå avtal för inköp av mediciner för att hindra spridning 

av en epidemi.144  

Det som gjorde den här frågan svår att enas kring var att de stater som anslutit sig till den 

restriktiva immunitetsteorin ansåg att endast avtalet eller transaktionens natur skulle vara 

avgörande vid bedömningen och att en prövning av syftet kunde leda till subjektiva bedöm-

ningar som öppnar för att fler avtal och transaktioner kan falla under höghetshandlande och 

vidga området för immunitet. Andra stater menade att det är viktigt för utvecklingsländer 

att kunna ingå avtal för att hjälpa landets nationella ekonomiska utveckling.145 Den konvent-

ionstext som slutligen blev antagen av generalförsamlingen är en kompromiss mellan dessa 

båda synsätt. 

5.3. Jämförelse och analys 

Italien anses vara den första staten att införa en restriktiv syn på statimmunitet och redan 

1882 uttalades av en italiensk domstol att statsimmunitet inte gällde i ”atti di gestione”.146 

Därefter har denna restriktiva syn på immunitet konstaterats i en rad rättsfall. Italien, Bel-

gien och Egypten, som alla kan sägas vara pionjärer gällande den restriktiva immunitetsteo-

rin och där domstolarna var först med att neka immunitet för främmande stater gällande 

affärsaktiviteter, har lett vägen för andra länder såsom Tyskland, USA och Storbritannien, 

där domstolarna traditionellt använt en mer oinskränkt syn på statsimmunitet.147 De bel-

giska och italienska domstolarnas restriktiva syn på statsimmunitet följdes av franska, öster-

rikiska och nederländska domstolar. Rättspraxis i flera utvecklingsländer kan också sägas ha 

antagit en restriktiv syn på statsimmunitet.148 På senare år har Pakistan och Argentina varit 

exempel på länder som anammat den restriktiva synen. 

Nästan alla rättsordningar som tillämpar den restriktiva immunitetsteorin har ett undantag 

från immunitet för kommersiellt handlande.149 Syftet med undantaget är enkelt, man vill 

inte att stater som handlar på den privata marknaden och konkurrerar med privata företag 
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ska åtnjuta immunitet, men en legal definition av undantaget har visat sig svår att formu-

lera. Det har framförts att viss försiktighet bör iakttas vid karakterisering av vissa regler som 

internationell sedvanerätt eftersom statspraxis inom detta område varit mycket inkonse-

kvent. Statspraxis gällande omfattning och villkor för statsimmunitet har varierat kraftigt 

mellan olika länder och då även hur man ska bedöma ett avtal som offentligrättsligt eller 

privaträttsligt.150  

Tillämpningen av den relativa immunitetsteorin är avhängig att det går att med säkerhet 

bestämma ett avtals eller en handlings kommersiella karaktär.151 Det finns alltså två skilda 

metoder för att göra denna distinktion, den objektiva metoden, d.v.s. handlingen eller av-

talets beskaffenhet är avgörande (the nature of the act) och den subjektiva metoden, d.v.s. 

hänsyn tas till rättshandlingens ändamål.152 I de tidigaste fallen rörande statsimmunitet 

accepterades statsimmunitet för främmande stater när det kunde visas att handlingen eller 

avtalet var utfört för ett suveränt- eller statsändamål.153  Att använda syftet med handlingen 

för att kvalificera en handling som privaträttslig eller offentligrättslig visade sig dock inklu-

dera för mycket handlande som offentligrättsligt eftersom en stat till sin natur endast kan 

handla för offentliga syften.154 Att avgöra en handlings kommersiella karaktär genom att se 

till dess natur skedde första gången 1928 när Schweiz skrev i ett beaktande att: 

”the solution… would be to take as a criterion not the ultimate purpose of the act but its inherent nature.”
155

 

På 1960-talet hade både schweiziska, österrikiska och tyska domstolar antagit detta sätt att 

karakterisera en handling, inte genom dess syfte, utan genom dess natur. 156   

Som nämnts ovan har en del stater antagit lagstiftning som uttömmande behandlar frågan 

om statsimmunitet för stater och deras egendom.157 Dessa lagstiftningar följer alla en tydlig 

trend att gå mot en restriktiv immunitetsteori, dock skiljer sig länderna åt i vissa viktiga de-

taljfrågor.  Storbritannien införde sin lagstiftning år 1978 då man ratificerade den europe-
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iska konventionen om statsimmunitet. 158 I den brittiska lagen menas med affärstransaktion 

ett avtal för leverans av varor och tjänster, ett finansiellt lån samt alla andra handlingar som 

staten utför förutom de transaktioner som utgör höghetsrättsligt handlande. I lagen finns 

ingen hänvisning till syftet för transaktionen vid bedömningen av hur den ska klassificeras, 

som kommersiell eller icke-kommersiell, och domstolarna i Storbritannien har vid bedöm-

ningen gjort en bred analys av i vilket sammanhang transaktionen hör hemma. Domstolarna 

i Storbritannien har avgjort ett relativt stort antal mål angående statsimmunitet. USA: s lag-

stiftning om statsimmunitet, ”the Foreign Sovereign Immunities Act”, bygger på restriktiv 

immunitet och kommersiellt handlande är det stadgade huvudundantaget från immunitet. 

Dock finns det inga angivna kriterier för hur man ska avgöra om ett handlande är att anse 

som kommersiellt.159 Kommersiell aktivitet är definierad i lagen som: 

“Commercial activity...”means either a regular course of commercial conduct or a particular commercial trans-

action or act. The commercial character of an activity shall be determined by reference to the nature of the 

course of conduct or particular transaction or act, rather than by any reference to its purpose”.160 

I doktrin framgår också att de allra flesta rättsordningar tillämpar den objektiva metoden, 

d.v.s. handlingens natur, för att fastställa en handlings karaktär som privaträttslig eller hög-

hetshandlande.161 Till den objektiva metodens försvar kan påpekas att den fortfarande an-

vänds i alla stater som progressivt infört den under 1900-talet och att förekomsten av 

gränsfall inte ska ses som att distinktionen inte fungerar. Gränsfall kommer alltid att finnas 

men kan minskas genom att man hittar rätt kriterier för att avgöra om en handling är att 

anse som kommersiell eller höghetshandlande. För att detta ska ske krävs att man ser bor-

tom nationella inskränkningar för att finna internationella gemensamma kriterier. FN-kon-

ventionens utformning med generell regel om statsimmunitet med undantag för kommersi-

ellt handlande anses ligga i linje med statspraxis och även hur man ska göra denna distinkt-

ion även om det inte på något sätt ger ett uttömmande svar.162 Slutligen ska tilläggas att det 

i doktrin hävdas att det dock i verkligheten kan vara svårt att fastställa en handlings natur 

eller syfte med säkerhet.163 Den objektiva metoden är objektiv i det avseendet att man inte 
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behöver fastställa syftet med handlingen. Dock måste domstolen ändå fastställa handling-

ens natur vilket leder till subjektiva överväganden.164  

Svenska domstolar har vid bedömningen av om ett avtal ska anses vara av privaträttslig ka-

raktär eller höghetshandlande konstaterat, som nämnts ovan, att det inte finns någon ve-

dertagen statspraxis. I NJA 1999 s. 825 slogs fast att det var en helhetsbedömning av de om-

ständigheter som talar för eller emot rätten att åberopa immunitet som skulle användas vid 

en klassificering av en handling som privaträttslig eller höghetshandlande. Senare ändrade 

sig HD dock efter FN-konventionens tillkomst. FN-konventionen om immunitet för stater 

och deras egendom ansågs kunna användas som en fingervisning för kodifierad sedvanerätt 

och eftersom FN-konventionens tvåstegs modell inte ansågs ligga långt ifrån Sveriges syn-

sätt så konstaterades alltså i NJA 2009 s. 905 att det är främst avtalet eller handlingens na-

tur som ska vara avgörande och endast i vissa fall kan det bli aktuellt att även beakta syftet. 

Svenska domstolar har i doktrin anklagats för att i för få fall underkänna statsimmunitet för 

främmande stater. Det har sagts att rättsutvecklingen i Sverige stannade på 1970-talet me-

dan det har skett en enorm utveckling i andra länders statspraxis. 165 Så sent som 2004 och 

2006 avgjordes två mål i längre instanser i konservativ riktning.166 Målen gällde tjänster 

köpta av en fastighetsmäklare respektive en advokat och domstolen fann med beaktande av 

handlingens syfte, målen gällde utländska ambassader, att immunitet gällde. Kanske kan 

svenska domstolar börja underkänna immunitet för främmande stater i fler fall genom NJA 

2009 s. 905, där man sa att det främst är handlingens natur som ska beaktas eftersom den 

subjektiva metoden som tidigare använts av svenska domstolar, där man tar hänsyn till 

handlingens ändamål, kritiserats för att ge immunitet åt nästan alla handlingar som utförs 

av en stat. Detta mål har beskrivits i doktrin som banbrytande eftersom HD ändrar sin praxis 

och faktiskt börjar använda den restriktiva immunitetsprincipen i praktiken och ser till hand-

lingens natur, inte vad som hände innan eller efter handlingen utfördes.167 

Slutsatsen som kan dras efter genomgång av sedvanerätten, svensk rätt och FN-konvent-

ionen är att inom alla dessa tre skilda rättskällor används numera primärt handlingens natur 

för att avgöra om den ska anses vara privaträttslig eller höghetshandlande. Svensk praxis, 
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genom NJA 2009 s. 905, hamnade i linje med det som ansetts vara sedvanerätt på området, 

dvs. att man ska ta hänsyn till handlingens natur, vilket också är regleringen i FN-konvent-

ionens artikel 2(2). Dock bör slutligen tilläggas att flera viktiga stater, däribland Ryssland och 

Kina, inte delar denna uppfattning.168 

 

6. Begreppet statligt företag 

6.1. I svensk rätt 

Den del av associationsrätten som är intressant gällande statsimmunitet och statliga företag 

är principen om ansvarsgenombrott. Statliga företag anses inte vara en del av en stat, utan 

självständiga rättssubjekt.  Dock är staten ägare i de statliga företagen och frågan är då om 

staten såsom ägare kan bli förpliktigad att infria krav som uppstår gentemot det statliga 

företagets borgenärer såsom ägare i ett aktiebolag, genom så kallat ansvarsgenombrott.  

 

1 kap 3§ i Aktiebolagslagen lyder: 

”I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser.”  

Ett begränsat ansvar för aktieägare är alltså en grundläggande princip för aktiebolag i svensk 

rätt. Som skydd för aktiebolagets borgenärer finns aktiekapitalet som utgör säkerhet för de 

borgenärer som handlar med aktiebolaget.169 Ansvarsgenombrott, där aktieägare trots det 

begränsade ansvaret som föreskrivs i aktiebolagslagen, kan bli ansvariga att infria skulder till 

aktiebolagets borgenärer finns inte reglerat i svensk lag och praxis på området är mycket 

sparsam. Dock finns det ett antal kriterier som anses vara gällande för ansvarsgenombrott i 

svensk rätt. Det första är att det ska röra sig om ett begränsat antal delägare, det andra är 

att det ska röra sig om en osjälvständig verksamhet, tredje kriteriet är att verksamheten 

främst har skapats för att tillgodose delägarnas intressen, det fjärde kriteriet är underkapi-

talisering och det femte är att det rör sig om ett illojalt missbruk.170 
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I svensk rätt finns ingen praxis som har aktualiserat ett statligt företag som ägs av en främ-

mande stat och där staten blivit ansvarig genom ansvarsgenombrott. De flesta västländer 

framförde under arbetet med att ta fram FN-konventionen att frågan om ansvarsgenom-

brott behandlas i nationell rätt snarare än inom internationell rätt. Svenska domstolar har, 

som precis påpekats, inte prövat om en främmande stat kan bli tvungen att stå till svars för 

skulder som uppkommit genom ett företag där den främmande staten är ägare. Men ef-

tersom det är en fråga som snarare behandlas av nationell rätt än internationell rätt torde 

detta vara möjligt i svensk rätt om kriterierna ovan för ansvarsgenombrott är uppfyllda och 

staten inte åtnjuter immunitet för handlingen i sig, dvs. enligt de vanliga reglerna om stats-

immunitet för främmande stater.  

 

6.2. I FN-konventionen 

Den fråga som de olika staterna hade svårt att enas kring var inte definitionen av statliga 

företag i sig, utan huruvida man skulle förtydliga i konventionen att statliga företag inte an-

ses vara en sådan enhet som kan åtnjuta statsimmunitet men att en stat så som ägare kan 

bli ansvarig gentemot det statliga företagets borgenärer i vissa fall genom ansvarsgenom-

brott (“piercing the corporate veil”).  

Statliga företag berörs i konventionens artikel 10, paragraf 3 där man skiljer mellan en stat 

och vissa av statens enheter. Bestämmelsen lyder: 

”Where a State enterprise or other entity established by a State which has an independent legal personality 

and is capable of: 

(a) suing or being sued; and 

(b) acquiring, owning or possessing and disposing of property, including property which that State has au-

thorized it to operate or manage, is involved in a proceeding which relates to a commercial transac-

tion in which that entity is engaged, the immunity from jurisdiction enjoyed by that State shall not be 

affected.”
171 

 Punkten genomgick en mindre förändring från det första utkastet till den förslagna och nu-

mera antagna konventionen, men gick inte så långt att klargöra tydligt den legala ställningen 

för statlig affärsverksamhet.172 Hur statliga företag eller andra enheter bildas beror på den 
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enskilda statens rättssystem och kan variera.173 Som regel gör de självständiga kommersiella 

transaktioner, som en separerad enhet från den ägande staten och inte på statens vägnar. 

Följaktligen kan en sådan enhet i en uppkommen tvist rörande en kommersiell transaktion 

stämmas inför en annan stats domstol och hållas ansvarig eftersom detta inte berör den 

ägande statens immunitet pga. att staten inte är en part i transaktionen.174 Enligt 

bestämmelsen måste vissa villkor vara uppfyllda. Det måste handla om en kommersiell 

transaktion eller ett avtal där en av parterna är ett statligt företag eller enhet. Det statliga 

företaget måste även vara ett självständigt rättssubjekt och företaget eller enheten måste: 

a) kunna stämma eller bli stämd, och b) förvärva, äga eller besitta och avyttra egendom. 

Kraven ovan är kumulativa vilket betyder att en sådan enhet som faller under denna be-

stämmelse inte bara måste kunna stämma eller stämmas utan även måste uppfylla vissa 

finansiella krav, dvs. inneha egendom som staten bemyndigat enheten att sköta eller för-

valta såväl som egendom enheten själv tjänar genom sin verksamhet.175 När en enhet som 

är upprättad av en stat, och som uppfyller dessa villkor, är part i ett mål som härrör från en 

affärstransaktion berör detta alltså inte statens rätt till immunitet. 

Texten i paragraf 3 är resultatet av långa diskussioner i kommissionen.176 Artikel 10 (3) 

påverkar inte frågan om ansvarsgenombrott, frågor som uppstår då en statlig enhet uppsåt-

ligen felaktigt angett sin finansiella ställning eller senare minskar sina tillgångar för att undgå 

att infria ett krav.177 I konventionens bilaga finns ett tillägg till artikel 10 som lyder: 

” Article 10, paragraph 3, does not prejudge the question of “piercing the corporate veil”, questions 

relating to a situation where a State entity has deliberately misrepresented its financial position or 

subsequently reduced its assets to avoid satisfying a claim, or other related issues.” 

I dessa fall kan staten som sådan stämmas och tvingas såsom ägare att ersätta det statliga 

företagets eller enhetens skulder.   

6.3. Jämförelse och analys   
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Under arbetet med att ta fram FN-konventionen var begreppet statligt företag en av kärn-

frågorna där staterna hade svårigheter att enas. Anledningen till detta var att Sovjetunionen 

ansåg att de förslag som lagts fram inte tillräckligt reflekterade konceptet med ”avskild 

statsegendom” (”the concept of segregated State property”), något som är vanligt i social-

istiska stater. Sovjetunionen gav i sina kommentarer till utkastet till artiklarna I FN-kon-

ventionen följande förklaring till avskild statsegendom: 

”The essence of the concept is that a State enterprise (society), being a juridical person, possesses a segre-

gated part of the national property. Its property consists of fixed and circulating (working) capital, as well as 

other material, assets and financial resources. The enterprise has the possession, use and right to dispose of 

such property. The State is not liable in connection with the obligations of the enterprise. The enterprise is not 

liable in connection with the obligations of the State or of other enterprises, organizations and institutions.”
178

 

Ansvar för en stat och statliga företag är något som behandlas inom civilrätten (substantive 

law) och beror alltså av vilken nationell lag som är tillämplig. Västländer motsatte sig att 

behandla frågan om avskild egendom inom ramen för statsimmunitet.179 Stater som avsatte 

egendom till statliga företag ville att konventionen skulle skydda staten från att bli tvungen 

att svara för skulder som de statliga företagen ådragit sig genom kommersiella skulder. 

Västländerna invände att artikeln inte skulle utformas för att skydda statliga företag som 

staten bemyndigat att utföra kommersiella transaktioner men utan att tillhandahålla till-

räckliga medel för att tillgodose företagens ansvar.180 Artikel 10 i FN-konventionen är en 

kompromiss mellan dessa intressen och tillägget till artikel 10 i konventionens bilaga ger 

stater ansvar för statliga företag genom ansvarsgenombrott om en statlig enhet uppsåtligen 

felaktigt angett sin finansiella ställning eller senare minskar sina tillgångar för att undgå att 

infria ett krav. 

 

Statspraxis på området finns från amerikanska domstolar framförallt och det mål som det 

oftast hänvisas till är Bancec-fallet.181 I målet slogs fast att som huvudregel ska statliga organ 

som är upprättade som enheter och som är avskilda från staten också behandlas separat 
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från den upprättande staten. Därefter angav domstolen två situationer då huvudregeln inte 

ska anses gälla. Den första situationen är när den upprättade enheten kontrolleras i stor 

utsträckning av sin ägare, dvs. staten. Den andra situationen är när en stat har missbrukat 

formen av ett aktiebolag eller när det kan anses att ett erkännande av enheterna som sepa-

rerade från staten skulle leda till orättvisa eller bedrägeri. I det aktuella målet fastslogs att 

Kuba inte kunde undgå ansvar endast genom att flytta över tillgångar till andra upprättade 

enheter eftersom detta kunde ses som ett missbrukande av formen av aktiebolag. Domsto-

lens argument för sitt beslut var att stater annars kunde undgå internationell rätt genom att 

upprätta nya enheter och föra över tillgångar så fort de ville undgå att infria ett krav.   

 

Svensk rätt gällande ansvarsgenombrott kan sammanställas till de fem kriterier som tagits 

upp i avsnitt 5.1. ovan. I jämförelse med vad som kan anses vara gällande för amerikansk 

rätt så finns kravet på att det ska röra sig om en osjälvständig verksamhet och ett illojalt 

missbruk i både den svenska och den amerikanska regleringen. FN-konventionen anger bara 

att artikel 10 (3) inte påverkar frågan om ansvarsgenombrott men lämnar upp till nationell 

rätt att bedöma vad som faller inom begreppet och därför är det inte möjligt att närmare gå 

in på hur svensk rätt påverkats av FN-konventionen.   

  

7. Anställningsavtal  

7.1. I svensk rätt 

I svensk rätt finns endast sparsamt med mål som tagits upp av Arbetsdomstolen gällande 

anställningsavtal.  I AD 1958 nr 7 prövades frågan om immunitet för Sovjetunionens Inform-

ationsbyrås Stockholmsredaktion. Informationsbyrån hade upprättats efter överläggningar 

mellan den svenske kabinettssekreteraren och Sovjetunionens sändebud i Sverige. Avsikten 

var att Informationsbyrån skulle överta en del uppgifter som tidigare ålegat den sovjetiske 

ambassaden i Stockholm, bl. a. besvara förfrågningar rörande förhållanden i Sovjetunionen. 

En svensk arbetstagare som var anställd vid informationsbyrån sades upp från sin anställ-

ning efter att denne vänt sig till Journalistförbundet för att få hjälp mot arbetsgivaren i en 

lönefråga. Svenska Journalistförbundet väckte då talan mot Sovjetunionen och yrkade att 

Sovjetunionen skulle förpliktigas att utge skadestånd till den svenska arbetstagaren. Arbets-

domstolen anförde att som huvudregel gäller i svensk rätt att en främmande stat inte är 
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skyldig att gå i svaromål. Den bedrivna verksamhetens art föranledde enligt domstolen inte 

någon annan bedömning än att Sovjetunionen i den aktuella tvisten hade rätt att åberopa 

immunitet.  

 

I mål nr B 41/87 prövade Arbetsdomstolen rätt till immunitet för den koreanska staten i en 

tvist rörande en svensk arbetstagare som blivit felaktigt uppsagd vid Korea Trade Center 

(KTC). (Se under avsnitt 4.1. ovan.) Tingsrätten fann att KTC: s verksamhet hade nära sam-

band med den koreanska och därför åtnjöt KTC statsimmunitet. I Arbetsdomstolen åbero-

pades ett utlåtande från professor Göran Melander av arbetstagaren. I uttalandet konstate-

rades att i avsaknad av allmän skriven reglering på området var man hänvisad till olika län-

ders rättspraxis och det konstaterades även att om 1972 års europeiska konvention tilläm-

pats hade KTC inte haft rätt att åtnjuta immunitet. Utan närmare motivering fastställde dock 

Arbetsdomstolen tingsrättens beslut.  

 

I AD 96/2001 prövades ett mål mellan en privatperson och den Cypriotiska Statens Turist-

organisation (CST). Målet rör en tvist mellan CST och en före detta anställd som hävdar att 

han utan saklig grund sagts upp från sin tjänst och därför yrkar skadestånd. Den första frå-

gan i målet blir om CST kan anses vara en del av den cypriotiska staten och därigenom åt-

njuta statsimmunitet. (Se ovan under avsnitt 4.1.) Sedan prövar tingsrätten frågan om 

främmande stats rätt att åtnjuta immunitet vid arbetsrättslig tvist. Tingsrätten konstaterar 

det som HD tidigare uttalat i Island-målet182, att det i praktiken ofta blir fråga om ”en 

helhetsbedömning av de omständigheter som, med hänsyn till immuniteträttens syften, i 

det föreliggande målet talar för och emot att åberopa immunitet”. TR hävdar att det är 

mycket som talar för att det i den aktuella tvisten ska anses vara Cypern som handlat, ge-

nom CST, som en suverän stat. TR påpekar också att det måste till höra en stats angelägen-

heter att kunna förskriva hur dess organisationer ska vara organiserade och bemannade. 

Slutsatsen är således att anställningsförhållanden mellan ett främmande immunitetsobjekt 

och dess anställda torde vara att betrakta som suveräna. Efter en helhetsbedömning ansåg 

således tingsrätten att CST äger rätt att åberopa immunitet. Arbetsdomstolens bedömning i 

målet var liksom tingsrättens att CST var att anse som ett sådant rättssubjekt som kan åbe-
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ropa statsimmunitet. Därefter konstaterade domstolen att immunitet endast kan åberopas i 

tvister som rör statsakter i egentlig mening men inte i tvister där immunitetsobjektet före-

tagit handlingar av kommersiell eller privaträttslig karaktär, dvs. att det är en bedömning 

utifrån den restriktiva immunitetsteorin. Domstolen konstaterade därefter att det inte kan 

sägas någon allmänt antagen statspraxis i fråga om hur gränsen ska dras mellan dessa två 

typer av handlingar. Även AD hänvisade till NJA 1999 s. 821 där HD slog fast att en helhets-

bedömning är att föredra. Arbetsdomstolen tog även upp det faktum att det i den folkrätts-

liga litteraturen hävdats att immunitet i arbetsrättsliga tvister skulle vara påkallat av folk-

rättsliga krav.183 AD 1958 nr 7 ligger i linje med uppfattningen som finns inom doktrinen 

men Arbetsdomstolen påpekade också att denna princip blivit begränsad genom Europarå-

dets antagande av europeiska konventionen om statsimmunitet från 1972. Enligt konvent-

ionens artikel 5, första punkten, gäller som huvudregel att en stat inte kan åberopa stats-

immunitet mot en annan fördragssluten stats domsrätt, om målet rör ett anställningsför-

hållande mellan staten och en anställd och arbetet utförs på forumstatens territorium. 

Detta gäller dock inte om den anställde är medborgare i den anställande staten vid tidpunk-

ten för rättegångens inledande (andra punkten a i samma artikel). Flera länder har även 

lagstiftning som överensstämmer med huvudregeln i konventionen och därför har den tidi-

gare ansedda uppfattningen i fråga om anställningsförhållanden ifrågasatts om den fortfa-

rande är hållbar.184 I det ifrågavarande målet var arbetstagaren bosatt i Sverige men sålunda 

cypriotisk medborgare och domstolen ansåg att detta inte skulle innebära ett hinder för CST 

att åberopa immunitet om Sverige ratificerat konventionen. Efter en ytterligare bedömning 

där man beaktade arbetstagarens position vid CST samt omständigheterna i övrigt kring 

hans arbetsförhållande ansåg man att åtgärderna som CST utfört var att anse som hand-

lande av Cypern, i egenskap av suverän stat. CST hade sålunda rätt att åberopa immunitet.   

Det finns även ett annat fall från Arbetsdomstolen, AD 26/2004, som rör rätten till immuni-

tet för en främmande stat. Fallet rör anställningstvist mellan en arbetstagare och Italienska 

Statens Institut för Utrikeshandel, ICE. Detta fall liknar AD 2001 nr 96 men utgången i målet 

blir den motsatta, dvs. domstolen ansåg inte att Italien i det här fallet åtnjöt statsimmunitet. 

                                                           
183 Se t.ex. Pelin, Lars, Statsimmunitetens omfattning, Lund 1979, s. 94f. och Pålsson, Lennart, Svensk 

rättspraxis i internationell processrätt, Stockholm 1989, s. 24. 
184
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ICE: s verksamhet var reglerad i lag och var en offentlig myndighet under den italienska 

handelsministern. Det var även dennes departement som utsåg personer att leda ICE:s verk-

samhet. Dessutom saknade verksamheten vinstintresse och finansierades genom allmänna 

medel.  Arbetsdomstolen gjorde samma bedömning som tingsrätten vad avser ICE: s rätt att 

åberopa statsimmunitet vilket innebär att ICE i och för sig är ett sådant rättssubjekt som kan 

åberopa statsimmunitet men med hänsyn till de starka anknytningsfakta till Sverige som 

fanns i anställningstvisten så fann domstolen att ICE inte hade rätt att underlåta att svara i 

målet. Domstolen konstaterade att som anknytningsfakta räknades bl.a. att den anställde 

var svensk medborgare och att arbetet – en projektanställning – i sin helhet utförts i Sverige 

med fast kontor i Stockholm.  

Även AD 2006 nr 47 är ett fall rörande statsimmunitet vid anställningstvister. Det här fallet 

rörde en tvist mellan en arbetstagare som varit anställd som chaufför åt den marockanska 

ambassaden i Sverige och den marockanska staten genom den marockanska ambassaden i 

Sverige. Tingsrätten gick i linje med målet från 2004 och ansåg inte att immunitet ska åtnju-

tas av marockanska staten eftersom arbetstagaren var svensk medborgare och arbetet ut-

förts i Sverige. Arbetsdomstolen däremot ansåg att Marocko i detta fall skulle åtnjuta im-

munitet eftersom arbetstagaren även var marockansk medborgare. Hans arbete har varit att 

vara chaufför åt den marockanska statens diplomatiska representant och uppsägningen av 

honom berodde enligt den marockanska staten på hans sätt att sköta dessa arbetsuppgifter. 

Domstolen ansåg att detta rörde marockanska statens sätt att organisera och leda sin be-

skickning i Sverige och att de därför borde åtnjuta immunitet i den ifrågavarande tvisten. I 

det här målet hänvisade man inte enbart till den europeiska konventionen om statsimmuni-

tet utan även till den nya FN-konventionen på området som en ledning för internationell 

sedvanerätt. I den europeiska konventionen gäller att en stat har rätt att åberopa immunitet 

om den anställde är medborgare i den anställande staten.  

7.2. I FN-konventionen 

I artikel 11(1) regleras anställningsavtal. Artikeln lyder; 

“Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction 

before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to a contract of 
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employment between the State and an individual for work performed or to be performed, in whole or in part, 

in the territory of that other State.” 

Artikeln täcker ett område som vanligtvis är utformat som anställningskontrakt. Anställ-

ningskontrakt är exkluderade från uttrycket affärstransaktion som är definierat i artikel 

2(1)(c) eftersom deras natur skiljer sig från affärstransaktioner.185 Undantaget från immuni-

tet i artikel 11(1) gäller för anställningskontrakt eller ett tjänstekontrakt mellan en stat och 

en privatperson för arbete som utförs eller ska utföras helt eller delvis i en annan stats terri-

torium.186 Artikel 11 gäller för såväl arbetstagare som tillfälligt engagerade självständiga 

entreprenörer.187 Två suveräna stater är alltså inblandade, den anställande staten och sta-

ten där arbetet utförs, vilket betyder att två rättssystem konkurrerar om att tillämpas på 

tvisten mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren.188 Den stat där arbetet ska 

utföras har intresse av att nationella arbetsrättsliga regler ska tillämpas, t.ex. ifråga om 

sjukförsäkring och minimilöner. Grunden för domstolens behörighet är då tvistens nära ter-

ritoriella anknytning till forumstaten.189 Samtidigt har den anställande staten intresse av att 

använda egna nationella lagar för att rekrytera och anställa arbetstagare hos staten eller 

något av dess organ eller enheter som utövar suverän myndighetsutövning. Den anställande 

staten har också intresse av att med sin egen lagstiftning styra tillsyn av sina arbetstagare 

och att anställa eller avskeda personal. Bestämmelsen i artikel 11(1) om icke-immunitet för 

anställningskontrakt är utformad för att balansera dessa två intressen.190 

Enligt paragrafens punkt 2 finns ett antal fall där punkt 1 inte gäller och således en lista på 

när immunitet får åberopas av en stat.  

”Paragraph 1 does not apply if: 

(a) the employee has been recruited to perform particular functions in the exercise of governmental authority; 

(b) the employee is: 

(i) a diplomatic agent, as defined in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961; 

(ii) a consular officer, as defined in the Vienna Convention on Consular Relations of 1963; 

(iii) a member of the diplomatic staff of a permanent mission to an international organization or of a special 

mission, or is recruited to represent a State at an international conference; or 
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(iv) any other person enjoying diplomatic immunity; 

(c) the subject-matter of the proceeding is the recruitment, renewal of employment or reinstatement of an 

individual; 

(d) the subject-matter of the proceeding is the dismissal or termination of employment of an individual and, as 

determined by the head of State, the head of Government or the Minister for Foreign Affairs of the employer 

State, such a proceeding would interfere with the security interests of that State;” 

Den första punkten (a) säger att när arbetstagaren är anställd för att utföra bestämda upp-

gifter i offentlig myndighetsutövning får immunitet åberopas, Punkten (b) ger immunitet åt 

diplomatiska företrädare enligt definitionen i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska 

förbindelser, en konsul enligt definitionen i 1963 års Wienkonvention om konsulära förbin-

delser samt arbetstagare som ingår i den diplomatiska personalen i en ständig representat-

ion vid en internationell organisation eller i ett särskilt diplomatiskt uppdrag eller är anställd 

av en stat vid en internationell konferens. Dessutom åtnjuter varje annan person som åtnju-

ter diplomatisk immunitet även statsimmunitet enligt artikel 11(2)(b)(iv).  

Statsimmunitet åtnjuts även om sakfrågan gäller anställning, förlängning av anställningsför-

hållanden för eller återanställning av en enskild person samt om sakfrågan gäller en persons 

avskedande eller uppsägning och, enligt beslut av statschef, regeringschef eller utrikesmi-

nister i den anställande staten, ett sådant förfarande skulle komma i konflikt med statens 

säkerhetsintressen.  

Slutligen i artikel 11(2)(e) står att statsimmunitet åtnjuts även när arbetstagaren är medbor-

gare i arbetsgivarstaten vid det tidpunkt när talan väcks, om inte personen i fråga är perma-

nent bosatt i forumstaten.  

Och i artikel 11(2)(f): 

“…the employer State and the employee have otherwise agreed in writing, subject to any considerations of 

public policy conferring on the courts of the State of the forum exclusive jurisdiction by reason of the subject-

matter of the proceeding.” 

7.3. Jämförelse och analys  



53 
 

Under den absoluta immunitetsteorin var talan mot en främmande stat som arbetsgivare 

skyddad av immunitet.191 Detta grundades på en internationell sedvanerättslig regel som 

säger att den interna organisationen av en stat styrs av nationella lagar och att varje stat har 

rätt att själv utse vilka som ska handla för statens räkning. 192 Principen har uttryckts som 

följer av Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY): 

”It is well known that customary international law protects the internal organization of each sovereign State; it 

leaves it to each sovereign to determine its internal structure and in particular to designate the individuals 

acting as State organs or agents.”
193

 

Vid övergången till restriktiv statsimmunitet hade kanske förväntats att anställningskontrakt 

skulle falla under undantaget för privaträttsliga avtal men både lagstiftare och domstolar 

har varit försiktiga med att utforma ett undantag för anställningskontrakt från statsimmuni-

tet.194 Statspraxis gällande anställningskontrakt innan FN-konventionens utformande år 

2004 var inte enhetlig.195 Statspraxis behandlade frågan om anställningskontrakt inom 

statsimmunitetsrätten på två olika sätt. Antingen som ett avtal som faller inom det pri-

vaträttsliga området och alltså undantas från rätt till statsimmunitet enligt det generella 

undantaget för kommersiella handlingar eller genom att undanta speciella grupper av an-

ställda från den generella regeln som ger anställandestater immunitet.196 Modell 3, att ha 

ett speciellt undantag för anställningskontrakt vid sidan av det generella undantaget för 

kommersiellt handlande, användes först i den Europeiska konventionen om statsimmunitet 

som kom 1972, sedan av Storbritannien i The State Immunity Act och följdes senare av lag-

regleringar i andra common-law länder.197 För att bibehålla balansen mellan den anställande 

statens intressen och forumsstatens intressen formulerades undantaget i FN-konventionen 

med beaktande av många olika faktorer; den anställdes status, arbetets natur, hur anställ-

ningen som tvisten gäller ser ut, förekomsten av nationella säkerhetsintressen för anställan-

destaten och territoriell anknytning mellan den anställda och forumstaten.198  
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Svenska domstolars praxis på området är begränsad och i det enda mål (AD 26/2004) man 

har nekat en främmande stat statsimmunitet i en anställningstvist så åberopade man de 

starka anknytningsfakta i målet som grund för ett nekande av immunitet. Anknytningsfakta i 

det aktuella målet var att arbetstagaren var svensk medborgare och att arbetet utförts i sin 

helhet i Sverige och vid en helhetsbedömning fann domstolen att anställandestaten i det här 

fallet inte har rätt att underlåta att svara vid en tvist framför svensk domstol.  

I andra europeiska länder har man varit mindre generös med att låta främmande stater åt-

njuta immunitet i anställningstvister. De schweiziska domstolarna har i flera fall betonat att 

statsimmuniteten är begränsad till handlingar och avtal som faller inom begreppet höghets-

handlande och har nekat immunitet för främmande stater vid tvister angående anställda vid 

främmande staters ambassader.199 Arbetsrättsliga tvister framför fransk domstol har be-

dömts efter vilka uppgifter arbetstagaren utfört i sin anställning. Om den anställde utövat 

offentlig makt har arbetsgivarstaten åtnjutit immunitet, däremot om arbetstagaren haft en 

lägre position och inte haft några sådana uppgifter eller möjlighet att utöva offentlig makt 

har staten i fråga inte ansetts haft rätt att skyddas av immunitet.200 

Det som skiljer de mål där Arbetsdomstolen ansett att en främmande stat ska åtnjuta im-

munitet från de mål där man funnit att immunitet inte kan åberopas är hur stark arbetstaga-

rens anknytning är till Sverige. I AD 2006 nr 47 hade arbetstagaren, där Arbetsdomstolen 

ansåg att Marocko åtnjöt immunitet i anställningstvisten, en svagare anknytning till Sverige 

(trots ett svenskt medborgarskap) än i AD 2004 nr 26 där utgången i målet blev den mot-

satta, dvs. att Italien inte åtnjöt immunitet.201 I doktrin har uttalats att Arbetsdomstolens 

bedömning i målen från 2001, 2004 och 2006 varit inkonsekvent.202 Slutsatsen kan dock 

dras att enligt svensk rätt är det snarare den anställdes anknytning till Sverige som är avgö-

rande och om själva handlandet (att anställa eller säga upp osv.) är att anse som höghets-

handlande eller inte, är inte av primär betydelse.203 Det kan argumenteras att detta synsätt 

stämmer väl överens med FN-konventionens reglering av anställningsavtal där man undan-

tar anställningsavtal från det generella undantaget för kommersiella undantag där handling-
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ens natur är avgörande för bedömningen. Enligt FN-konventionen är det istället var arbetet 

utförts, vilka arbetsuppgifter den anställde utfört i sin anställning och den anställdes med-

borgarskap som blir avgörande.204 Länder såsom Schweiz har inte haft denna distinktion 

mellan  anställningsavtal och andra avtal och har därför bedömt även anställningsavtal efter 

handlingens natur. Detta kan inte anses stå i linje med FN-konventionens reglering. 

Svenska domstolar är inte längre främmande för att underkänna rätt till immunitet för 

främmande stater i anställningstvister, trots att det bara skett i ett fall hittills, men detta kan 

anses bero mer på fakta i målet än på domstolens restriktivitet. Dessutom kan, som argu-

menterats ovan, svensk praxis efter Sveriges ratificering av FN-konventionen anses förenlig 

med konventionens reglering. 

 

8. Tvångsmedel avseende statlig egendom 

8.1. I svensk rätt 

Det senaste rättsfallet från HD gällande statsimmunitet rörde frågan om verkställighet mot 

en främmande stat och ämnet berördes också i ett mål från 2009.  Innan dessa två mål 

fanns ett mål från 1942205 som rörde tio norska handelsfartyg som i samband med den tyska 

ockupationen av Norge tagit tillflykt till Göteborg. Frågan var om svensk exekutiv myndighet 

var behörig att ta upp frågan om kvarstad på grund av den brittiska statens immunitet. Den 

brittiska regeringen hade fartyget i besittning och ansökan om kvarstad ansågs därför riktad 

mot den brittiska staten och inte mot fartygets befälhavare. Från Storbritanniens sida an-

fördes att fartygets last inte var kommersiell utan uteslutande i statens offentliga tjänst. 

Högsta domstolen anförde i målet att främmande makts immunitetsrätt är att anse som 

erkänd i svensk rätt även om det bara blivit prövat i ett mål tidigare av högsta instans. Dock 

hävdar domstolen i det här fallet att några bestämda slutsatser i fråga om principståndpunk-

ter inte kan dras från det fallet. Domstolen konstaterar också att Sverige gjort anspråk på 

immunitet framför andra staters domstolar och att flera länder, däribland Tyskland, Frank-

rike, Storbritannien samt Amerikas förenta stater erkänt principen om statsimmunitet. 

Högsta domstolen nämner sedan de modifikationer i immunitetsprincipen som gjorts i 
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andra rättsordningar är av sådana handlingar som regleras av privaträttsordningen och inte 

sådana handlingar som är att hänföra till höghetshandlande. Högsta domstolen ansåg också 

att immunitetsprincipen framhölls extra tydligt i fråga om exekutiva åtgärder vilket ansågs 

framgå av de förhandlingar som ledde fram till 1926 års Brysselkonvention. Enligt domstolen 

innebar detta dock inte att ”exekutivt ingripande i främmande makts faktiska besittning av 

en lös sak skulle vara under alla omständigheter uteslutet enligt svensk rätt ens i sådana fall 

där en rent offentligrättslig grund för innehavet kunde åberopas”. Detta uttalande syftade 

till fall då besittningstagandet skett med våld eller annat egenmäktigt rubbande av besitt-

ning inom svenskt territorium. Högsta domstolen fann att den brittiska regeringen hade rätt 

till immunitet i detta fall och nio andra liknande mål avgjordes mellan den brittiska rege-

ringen och norska fartyg i Göteborgs hamn.   

 

2009 kom ett nytt avgörande från HD i NJA 2009 s. 905. En bostadsrättsförening väckte ta-

lan mot den belgiska ambassaden i Stockholm eftersom ambassaden enligt hyresavtalet 

hade åtagit sig att renovera lokalen som de hyrt av bostadsrättsföreningen samt stå för en 

del av kostnaderna. Ambassaden anförde i första hand att de inte var ett sådant rättssubjekt 

som kunde vara part i en rättsprocess, i andra hand yrkades immunitet eftersom avtalet 

rörde hyra av lokal som användes som ambassad för den belgiska staten. (Se under avsnitt 

5.1. ovan.) Eftersom bostadsrättsföreningen förutskickade att de avsåg att justera sitt yr-

kande till att gälla fullgörande av betalning så blev även frågan om verkställighet aktuell. 

Eftersom en fullgörelse av betalning kräver att en dom blir verkställbar uttalade HD att ”en 

fullgörelsedom avseende betalning får i allmänhet, även när den riktar sig mot en stat, be-

traktas som verkställbar. HD uttalade också att detta gäller trots att statspraxis på området 

varierar och att det ”finns möjlighet att verkställa betalningsdomar åtminstone i viss staten 

tillhörig egendom”. HD uttalade slutligen att en ”fullgörelsetalan kan tänkas avse en förplik-

telse som inte alls kan verkställas exekutivt, t.ex. avhysning av en ambassad eller förpliktelse 

att utge viss hos ambassaden förvarad egendom”. HD gick inte djupare in i frågan eftersom 

det i förevarande mål saknades anledning att göra detta. 

2011 kom en ny dom från HD i NJA 2011 s. 475 där domstolen fick anledning att gå djupare i 

frågan om verkställighet avseende främmande staters egendom. Käranden i målet, Franz J. 

Sedelmayer, hade krävt hos kronofogdemyndigheten att Ryska federationen skulle förplikti-
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gas att utge ersättning för rättegångskostnader i ett mål som tidigare avgjorts i tingsrätten. 

Kronofogden meddelade i beslut att Ryska federationen visserligen var lagfarna ägare till 

fastigheten Lidingö Kostern 5, i vilken utmätning ansökts, och att Ryska federationen som 

lagfarna ägare uppbar hyror från nyttjare av fastigheten men att det förelåg hinder mot ut-

mätning i fastigheten. Sedelmayer beslutade då att överklaga beslutet till tingsrätten. När 

målet slutligen blivit överklagat hela vägen upp till HD så konstaterade domstolen att im-

munitet från verkställighet betraktas separat från immunitet mot domsrätt. Detta innebär 

att ett avstående från domsrätt inte med automatik anses innebära ett avstående från im-

munitet mot verkställighet. HD konstaterade också att det saknas enhetlig statspraxis men 

att i länderna i västvärlden har utvecklingen gått mot en restriktiv syn på immunitet mot 

verkställighet och att det bara är statsegendom som används för statliga ändamål som kan 

vara skyddat av immunitet. Detta innebär att verkställighet kan ske i egendom som ”an-

vänds eller är avsedd att användas för kommersiella ändamål, även utan att staten avstått 

från immunitet”.  

HD tar upp det faktum att inga mål avseende immunitet mot verkställighet tagits upp sedan 

1942, endast det som nämndes om fullgörelsedomar rörande betalning i NJA 2009 s. 905, 

och man tar upp FN-konventionen om immunitet för stater och deras egendom samt de 

berörda artiklarna om immunitet mot tvångsåtgärder i samband med domstolsförfarande, 

artiklarna 18 till 21 (se nedan i avsnitt 8.2.). HD konstaterar också ”att verkställighetsåtgär-

der riktade mot en främmande stats egendom utgör ett större ingrepp i statens suveränitet 

än utövandet av domsrätt gör” och att detta förklarar försiktigheten med den restriktiva 

utvecklingen på området.  

Flera olika ändamål kan finnas i en och samma fastighet och HD tar upp diplomatisk immu-

nitet enligt Wienkonventionen och uttalar att gränserna för diplomatisk immunitet och 

statsimmunitet inte följer varandra och att verkställighet kan bli aktuellt i egendom som 

endast till viss del används för officiella ändamål men som till övervägande del används för 

kommersiella ändamål. ”I sådana situationer får en bedömning göras av om de olika ända-

målen med användningen sammantagna är av så kvalificerad natur att fastigheten bör vara 

fredad mot tvångsåtgärder.” 
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HD säger i målet att man i detta fall får göra bedömningen av fastighetens användande eller 

avsedda användande från den faktiska användningen av fastigheten vid tidpunkten då ären-

det anhängiggjordes vid kronofogdemyndigheten då detta får anses utgöra vedertagen 

statspraxis på området.  I målet ansågs visat att den omtvistade egendomen, Lidingö kos-

tern 5, vid tiden för kronofogdemyndighetens beslut i vart fall till viss del användes eller var 

avsedd att användas för officiella syften men att denna del inte var betydande. Det har 

också konstaterats att ändamålet inte varit av tillräckligt kvalificerad natur för att freda fas-

tigheten mot utmätning i det förevarande målet. HD fann därför att det inte förelåg något 

hinder mot verkställighet av tingsrättens beslut om förpliktigande för Ryska federationen att 

utge ersättning för rättegångskostnader.  

8.2. I FN-konventionen 

Del IV i konventionen behandlar staters immunitet mot tvångsåtgärder i samband med 

domstolsförfaranden. Artikel 18 behandlar staters immunitet mot tvångsåtgärder före dom: 

“No pre-judgment measures of constraint, such as attachment or arrest, against property of a State may be 

taken in connection with a proceeding before a court of another State unless and except to the extent that: 

(a) the State has expressly consented to the taking of such measures as indicated: 

(i) by international agreement; 

(ii) by an arbitration agreement or in a written contract; or 

(iii) by a declaration before the court or by a written communication after a dispute between the parties has 

arisen; or 

(b) the State has allocated or earmarked property for the satisfaction of the claim which is the object of that 

proceeding.” 

Artikel 19 reglerar staters immunitet mot tvångsåtgärder efter dom: 

“No post-judgment measures of constraint, such as attachment, arrest or execution, against property of a 

State may be taken in connection with a proceeding before a court of another State unless and except to the 

extent that: 

(a) the State has expressly consented to the taking of such measures as indicated: 

(i) by international agreement; 

(ii) by an arbitration agreement or in a written contract; or 

(iii) by a declaration before the court or by a written communication after a dispute between the parties has 

arisen; or 
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(b) the State has allocated or earmarked property for the satisfaction of the claim which is the object of that 

proceeding; or 

(c) it has been established that the property is specifically in use or intended for use by the State for other than 

government non-commercial purposes and is in the territory of the State of the forum, provided that 

postjudgment measures of constraint may only be taken against property that has a connection with the entity 

against which the proceeding was directed.” 

Immuniteten gäller alltså inte för egendom som används I ”annat än icke-kommersiella syf-

ten”, och verkställighet kan också ske i ögonmärkt egendom för detta ändamål eller om sta-

ten lämnat samtycke till verkställigheten. Artikeln bygger på artikel 18 i International Law 

Commissions utkast till artiklar från 1991. I bestämmelsen från 1991 kunde verkställighet 

bara bli möjlig om ”det fanns ett samband mellan egendomen och det krav som verksam-

heten gällde”. Det var flera öststater som insisterade på att detta samband skulle vara nöd-

vändigt för verkställighet medans västeuropeiska stater protesterade. Detta krav på sam-

band ströks efter en kompromiss mellan staterna och istället infördes ordalydelsen ”it has 

been established”, vilket innebär att bevisbördan numera ligger på den stat som yrkar verk-

ställighet och inte på staten som hävdar statsimmunitet. 206 

I artikel 20 behandlas verkan av samtycke till att utöva domsrätt avseende tvångsåtgärder. 

Artikel 21 slutligen innehåller en bestämmelse till artikel 19 (c) avseende olika slags egen-

dom. Även i denna del av konventionen är utgångspunkten att stater åtnjuter immunitet 

mot tvångsåtgärder i samband med domstolsförfaranden. Dock finns en del undantag. Ar-

tiklarna särskiljer konventionens första del som behandlar staternas rätt till immunitet mot 

andra staters domsrätt och del IV som alltså behandlar åtgärder mot statens egendom, spe-

ciellt verkställighetsåtgärder.207  

Frågan om immunitet mot verkställighet blir inte aktuell förrän det föreligger en redan av-

gjord tvist där en främmande stat nekats immunitet och där avgörandets utgång blev till 

förmån för den främmande statens motpart.208 Enligt artikel 20 innebär ett samtycke till 

domsrätt enligt artikel 7 inte ett samtycke till tvångsåtgärder enligt artikel 18 och 19. Det 

krävs ett särskilt samtycke till tvångsåtgärder mot statens egendom. Att samtycka till doms-

                                                           
206

 Wrange, Pål, Juridisk Tidskrift, s. 809. 
207

 SOU 2008: 2, s. 150. 
208

 Kommentarerna till 1991 års utkast, artikel 18, para. (1)-(2). 
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rätt innebär därför inte att en kommande dom automatiskt kan verkställas eller att andra 

tvångsåtgärder kan utföras i samband med rättegången om inte sådant särskilt samtycke till 

tvångsåtgärder lämnats. Ett samtycke kan lämnas enligt artikel 18 (a)(i)-(iii) i ett internation-

ellt avtal, genom ett skiljedomsavtal eller skriftligt kontrakt samt genom en förklaring till 

domstolen eller ett skriftligt meddelande efter det att en tvist mellan parterna har uppstått. 

Samtycket kan ges generellt för tvångsåtgärder eller egendom men kan också avse endast 

specifik egendom och specifika åtgärder.209 Samtycke till tvångsåtgärder kan återtas endast 

om det är möjligt enligt villkoren i den internationella överenskommelse, skiljedomsavtal 

eller kontrakt där samtycket lämnats.210 Generellt gäller att ett samtycke inte kan tas till-

baka efter en rättegång inletts.211 

Ovan har nämnts att till artikel 18, om immunitet för tvångsåtgärder före dom finns bara två 

undantag, samtycke samt om staten avsatt eller reserverat egendom för gottgörelse av det 

krav som målet rör.  Artikel 19, som behandlar immunitet mot tvångsåtgärder efter dom har 

också dessa två undantag och även ett undantag till i (c): 

-

-

 

Formuleringen ”använder eller avser att använda” ska tolkas så att det är användandet eller 

det avsedda användandet vid den tidpunkt då förfarandet ifråga om tvångsåtgärder inleds 

som är det relevanta. Att lägga tidpunkten för bedömningen till en tidigare tidpunkt inkräk-

tar på statens rätt att fritt disponera sin egendom på ett orimligt sätt.212 

Till artikel 19(c) finns en kompletterande bestämmelse i artikel 21 som anger vilken typ av 

egendom som inte kan anses vara egendom som staten uteslutande använder eller avser att 

använda i annat än statliga icke-kommersiella syften.  

- -

   

                                                           
209

 Kommentarerna till 1991 års utkast, artikel 18, para. (8). 
210

 Kommentarerna till 1991 års utkast, artikel 18, para. (9). 
211

 Kommentarerna till 1991 års utkast, artikel 18, para. (9). 
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-

 

 

 

 

     

8.3. Jämförelse och analys 

Övergången inom statsimmuniteten mot en restriktiv immunitetsteori hade liten direkt ef-

fekt på immuniteten mot verkställighet i främmande stats egendom.213 Verkställighet i en 

främmande stats egendom har ansetts som ett större ingrepp i en stats suveränitet än att 

underkasta sig en annan stats domsrätt.214 Som skäl för staters försiktighet gällande 

inskränkningar i rätten till immunitet mot verkställighet har anförts att en forumstat som vill 

attrahera utländskt kapital inte gärna vill tillåta verkställighet mot en stats egendom i sin 

rättsordning.215 Forumstaten kan av politiska anledningar välja att inte påtvinga en annan 

stat verkställighet i egendom tillhörande den främmande staten eftersom man vill uppehålla 

goda relationer mellan länderna trots att det enligt gällande rätt i landet är möjligt att neka 

immunitet mot verkställighet.216 Några av de första länderna att underkänna rätt till 

immunitet mot verkställighet var Italien och Grekland men då hade man fortfarande politisk 

kontroll och det krävdes godkännande av en regeringsminister innan verkställighetsåtgärder 

fick användas.217  
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Under ILC:s arbete med FN-konventionen uttalades att verkställighet mot främmande stats 

egendom som ”the last fortress, the last bastion of State immunity”.218 Länge ansågs rätten 

till immunitet mot verkställighet vara absolut och i det första målet rörande verkställighet 

framför HD uttalades 1942 att immunitetsprincipen framhölls extra tydligt i fråga om exeku-

tiva åtgärder. En väsentlig utveckling har skett inom området och flera nationella domstolar 

har börjat neka främmande stater immunitet mot verkställighet och immuniteten kan inte 

längre anses vara absolut.219 Dock är statspraxis på området fortfarande inte enhetlig och 

stor osäkerhet råder på området. Som nämnts ovan i avsnitt 2.11. menar en del jurister att 

immuniteten innebär att exekution av främmande stats egendom inte får genomföras, 

andra menar att handlingar som faller under jure gestionis får verkställas mot en främ-

mande stats egendom och det råder även osäkerhet kring vilken egendom som i så fall får 

bli föremål för exekution.220 

En viktig sak att påpeka är att immunitet mot verkställighet inte skyddar staten som sådan 

utan det är egendomen som kan vara immun.221 Länge var den etablerade ståndpunkten, 

både i doktrin och i statspraxis, att utmätning inte fick ske i bankkonton tillhörande ambas-

sader. Förbudet utgör dock ett undantag till den numera förhärskande praxisen att utmät-

ning får ske i egendom som används ”i annat än statliga icke-kommersiella syften”.222 Enligt 

FN-konventionen är bankkonton tillhörande en ambassad som ”används eller avses att an-

vändas i tjänsten” skyddade av immunitet enligt artikel 21. Däremot finns det annan statlig 

egendom som kan bli föremål för tvångsåtgärder både enligt FN-konventionen och svensk 

praxis. 

Europeiska konventionen om statsimmunitet förbjuder alla tvångsmedel eller förberedande 

åtgärder mot en främmande stats egendom förutom om den främmande staten har lämnat 

sitt samtycke.223 Förbudet begränsar dock inte de kontraherande staternas skyldighet att ge 

verkan åt domar enligt artikel 20 och konventionen erbjuder även en frivillig begränsad 

verkställighet enligt konventionens artikel 26.224 Enligt bestämmelsen kan domar gällande 
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privaträttsliga handlingar som inte åtnjuter immunitet anmälas till Europarådets generalsek-

reterare och ”...execution may be levied in the State of the forum against any property of a 

foreign State used exclusively in connection with an industrial or commercial activity, pro-

vided that the proceedings relate exclusively to such an activity of the State”.225
 Det har 

framförts i doktrin att konventionens varsamma inställning till verkställighet gällande främ-

mande stats egendom kan vara en av anledningarna till att konventionen endast underteck-

nats av ett fåtal stater.226  

Även den amerikanska Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 statuerar immunitet mot 

verkställighet i främmande stats egendom som huvudregel men med begränsade undantag. 

Liknande lösning har används av Storbritannien i deras State Immunity Act of 1978. 227 Verk-

ställighet enligt FN-konventionen behandlas annorlunda än i den europeiska konventionen 

och man räknar istället upp egendom som inte kan bli föremål för exekution.228 FN-konvent-

ionens uppbyggnad där man behandlar immunitet mot verkställighet som en egen reglering 

skild från immunitet mot domsrätt går i linje med den generella statspraxisen.229 Domstolar i 

Schweiz har dock förnekat att verkställighet faller under en egen reglering och uttalar istäl-

let att ”a judgement imports enforceability”.230 

HD har hänvisat till FN-konventionen i de två senaste målen framför domstolen rörande 

immunitet mot verkställighet i främmande stats egendom.231 I NJA 2009 s. 905 uttalade HD 

att trots att statspraxis på området varierar så ”finns möjlighet att verkställa betalningsdo-

mar åtminstone i viss staten tillhörig egendom”. Till detta uttalande hänvisade man till arti-

kel 19 i FN-konventionen om immunitet för stater och deras egendom. I NJA 2011 s. 475 

hänvisar HD till FN-konventionen och uttalar att konventionen får anses vara i stora delar en 

kodifiering av gällande sedvanerätt men påpekar också att den i många delar får anses ut-

göra en kompromiss mellan statspraxis i olika länder.232  
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När egendom används både för privaträttsliga och offentligrättsliga syften har HD uttalat att 

”i sådana situationer får en bedömning göras av om de olika ändamålen med användningen 

är av så kvalificerad natur att fastigheten bör vara fredad mot tvångsåtgärder”.233 I sviterna 

av NJA 2011 s. 475 uppkom frågan vad som händer om en främmande stat efter en domstol 

underkänt rätten till immunitet mot verkställighet ändrar användandet av egendomen till 

ett fullständigt officiellt ändamål. Efter dom från HD som underkände Ryska federationens 

rätt till immunitet mot tvångsåtgärder eftersom egendomen inte ansågs användas i tillräck-

ligt stor grad för offentliga ändamål har Ryska federationen anmält till Utrikesdepartemen-

tet att den omtvistade fastigheten numera används endast för offentliga ändamål. Fastig-

heten är då garanterad diplomatisk immunitet enligt artikel 22 i Wienkonventionen som 

gäller beskickningslokals okränkbarhet. Det argumenteras för att eftersom den omtvistade 

lokalen redan har förlorat sin rätt till immunitet mot verkställighetsåtgärder eftersom den 

har använts för icke-officiella ändamål har man inte rätt att senare ändra användningen för 

att åtnjuta diplomatisk immunitet. I kommentarerna till FN-konventionen har framförts att 

det är tidpunkten då ärendet anhängiggjordes framför myndigheten eller domstolen som är 

avgörande. I NJA 2011 s. 475 har HD också gjort bedömningen att det är datumet då frågan 

om tvångsåtgärder anhängiggjordes hos Kronofogdemyndigheten som är utgångspunkten 

för bedömningen av immuniteten. Det har också argumenterats att om en senare ändring i 

användandet av en fastighet skulle kunna påverka en redan lagakraftvunnen dom skulle det 

helt sakna anledning att göra en distinktion mellan höghetshandlande och privaträttsligt 

handlande.234  

Uppmärksammas bör också skillnaden mellan immunitet mot verkställighet i främmande 

stats egendom och diplomatisk immunitet. ”Enligt folkrätten påverkar inte reglerna om 

statsimmunitet Wienkonventionens förpliktelser avseende diplomatisk immunitet.”235 

Diplomatisk immunitet enligt Wienkonventionen ska garanteras av stater för bl.a. främ-

mande staters rätt till okränkbarhet av ambassadlokaler enligt artikel 22 i konventionen. 

Okränkbarhet innefattar bl.a. att ingen får bereda sig tillträde till en främmande stats am-

bassadlokaler, t.ex. en besiktningsman inför försäljning av fastighet men innebär inte med 
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säkerhet att fastigheten inte kan bli föremål för tvångsförsäljning eftersom detta inte kan 

anses göra intrång i ambassadlokalens okränkbarhet.236  

En gäldenär kan alltid fördröja att uppfylla sin förpliktelse enligt ett avtal genom att invänta 

att infria sina löften först efter en rättegång som kan bli utdragen och gå långsamt. En 

främmande stat som gäldenär kan dessutom på andra sätt undgå att infria sina löften ge-

nom att neka sin borgenär tillräcklig kommersiell egendom som genom tvångsåtgärder kan 

tvinga gäldenären att infria sina löften.237 Detta är ett svårt problem att balansera gentemot 

staters rätt till suveränitet speciellt eftersom stater i allt större utsträckning är aktörer på 

den kommersiella marknaden och konkurrerar med privaträttsliga företag och gör affärer 

med de samma. Rättssäkerheten är beroende inte bara av att en borgenär kan få en la-

gakraftvunnen dom från en domstol utan också att det finns tillräckliga tvångsåtgärder att 

tillgå för att främmande stater ska tvingas infria sina löften enligt de kommersiella avtal de 

ingår. 

Internationella domstolen har funnit att artikel 19 i FN-konventionen är förenlig med sedva-

nerätten om immunitet mot verkställighet. Att immunitet enligt konventionen inte tillåts om 

egendomen inte använts i annat än statliga icke-kommersiella syften, om staten gett sitt 

medgivande eller om egendomen är öronmärkt för ändamålet anses alltså ligga i linje med 

vad som utvecklats inom statspraxis.238 Samtidigt har svensk praxis blivit mer restriktiv än 

tidigare i sin syn på immunitet mot verkställighet sedan Sveriges ratificering av FN-konvent-

ionen. HD har genom sitt beslut i NJA 2011 s. 475 tydligt stärkt sin syn, som först utveckla-

des i NJA 2009 s. 905, att det är möjligt att vidta tvångsåtgärder mot en främmande stat inte 

bara i egendom som tillhör en främmande stat utan också i egendom som delvis används 

som den främmande staten ambassadlokal.239 Svenska domstolar har länge kritiserats i 

svensk doktrin för att tillämpa en föråldrad syn på statsimmunitet och det har uttalats att, 

om målet från 2011 mot den Ryska federationen hade avgjorts för 10 år sedan, hade HD 

antagligen nöjt sig med att egendomen till viss del användes för offentligrättsliga ändamål 

och därför åtnjöt immunitet. Enligt doktrin stämmer det nya synsättet på immuniteten mot 

verkställighet i svensk rätt väl överens med den moderna uppfattningen om vilket syfte och 
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funktion immuniteten har.240 HD:s nya praxis på området gällande egendom som används 

både för kommersiella och icke-kommersiella ändamål kan även anses förenlig med Inter-

nationella domstolens dom i målet mellan Italien och Tyskland som inte bara aktualiserade 

begreppet ”access to a court” utan även verkställighet.241 Däremot anses inte HD:s tillväga-

gångssätt att inte pröva frågan om immunitet mot domsrätt i ett mål om verkställighet för-

enlig med praxis från Internationella domstolen i nämnda mål. Enligt Internationella dom-

stolen ska en prövning om domsrätt göras för att bedöma om ”den svarande staten hade 

varit immun i en rättegång rörande den betalningsskyldighet man söker verkställighet 

för”.242 

FN-konventionen tillåter verkställighet i egendom tillhörande främmande stater i vissa fall 

och i konventionens artikel 19(c) finns ett undantag från immunitet mot verkställighet när 

det kan ”fastställas att staten uteslutande använder eller avser att använda egendomen i 

annat än statliga icke-kommersiella syften och att den befinner sig inom forumstatens terri-

torium, varvid tvångsåtgärderna efter dom endast får verkställas mot egendom som har 

samband med den enhet mot vilken målet riktar sig.” Den rådande svenska praxisen får an-

ses stå i linje med denna reglering och dessutom så har man även i svensk praxis uttalat att 

även egendom som används för både kommersiella och icke-kommersiella syften kan bli 

föremål för verkställighet. Egendom som skyddas av immunitet är egendom som används till 

betydande del, dock inte nödvändigtvis den övervägande delen, för icke-kommersiella än-

damål. I målet mot den ryska federationen uttalade HD att: 

”...i sammanhang av nu aktuellt slag bör uttrycket (statligt icke-kommersiellt ändamål) i regel anses innebära 

att immunitet mot verkställighetsåtgärder kan åberopas i vart fall beträffande egendom som används för en 

stats officiella funktioner. Uttrycket bör däremot inte anses medföra att immunitet föreligger mot tvångsåt-

gärder redan av det skälet att egendomen i fråga ägs av en stat och används av den för ett icke-kommersiellt 

ändamål.” 

Detta uttalande är omskrivet i doktrin som förvånande eftersom regleringen enligt FN-kon-

ventionen verkar föreskriva just ett ”icke-kommersiellt ändamål” som rekvisit för att göra 

egendom immun.243 HD:s bedömning i målet visar att HD inte heller anser att ”icke-
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kommersiellt privaträttsligt bruk gör en fastighet immun”.244 Det är enligt HD endast officiell 

och liknande användning som gör egendom immun.  

HD fick också ta ställning till frågan vilken part som har bevisbördan i ett mål rörande im-

munitet mot verkställighet. Bevisbördan i det här fallet hamnade på Ryssland, dvs. inte i 

enlighet med artikel 19.c. i konventionen som innebär att det är sökanden som har bevis-

bördan och inte den svarande. Enligt rättsutlåtanden i målet så är artikel 19.c. i konvent-

ionen inte förenlig med sedvanerätten på området som innebär att det är den som gör en 

invändning om immunitet som har bevisbördan för att visa att egendomen i fråga används i 

ett sådant ändamål att den kan åtnjuta immunitet.245 Alltså gick HD på den här punkten inte 

efter FN-konventionens utformning av bevisbördan utan efter sedvanerättens reglering. 

 

9. Statsimmunitetens problem i praktiken och slutsat-
ser 

9.1. Staters oenighet och varierande statspraxis  

Att innehållet i principen om statsimmunitet inte är statiskt är något som lätt kan förstås när 

man ser på utvecklingen i de nationella domstolarna i länder runt om i världen. De flesta 

europeiska länder har gått från en absolut syn på immunitet mot en mer restriktiv syn. Nat-

ionella domstolar tillämpar dessutom samma principer på olika sätt, och vad som i ett land 

anses falla under undantag från immunitet åtnjuter immunitet i en annan stats domstolar, 

trots att domstolarna finner och tillämpar samma sedvanerättsliga principer.246 Ländernas 

oenighet märktes inte minst under de förhandlingar som ledde fram till FN-konventionen 

om immunitet för stater och deras egendom.  

Australien, Kanada, Pakistan, Singapore, Storbritannien, Sydafrika och USA har alla särskild 

lagstiftning om statsimmunitet vilket underlättar domstolarnas arbete men ger inte svar på 

alla de problem som kan dyka upp vid en tillämpning av principen om statsimmunitet. Å 

andra sidan, i länder som inte har någon lagstiftning, har domstolen den svåra uppgiften att 
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avgöra från fall till fall om statsimmunitet föreligger eller inte.247 Den restriktiva 

immunitetsteorin har den nackdelen i jämförelse med den absoluta immunitetsteorin att 

den inte är lika säker ur rättssäkerhetssynpunkt eftersom den inte är lika förutsägbar.248 

Trots detta har staternas intågande på den kommersiella marknaden lett till att det inte 

längre anses finnas någon anledning att skydda främmande stater som konkurrerar med 

privatpersoner och privata bolag på den kommersiella marknaden. De allra flesta stater och 

majoriteten av folkrättsjurister är dock överens om att stater som huvudregel åtnjuter im-

munitet. Det är hur långt denna immunitet sträcker sig som är frågan som staterna verkar 

ha svårast att enas kring. 

9.2. FN-konventionens problem och lösningar  

FN-konventionens allra största problem är att det är en kompromiss mellan många staters 

starka viljor som berör ett kontroversiellt ämne. De uttalanden i doktrinen där det har 

framförts ett hopp om att, trots de luckor och osäkerheter som finns i konventionen, den 

ändå ska bli accepterad som en internationell konvention eftersom så mycket energi och tid 

lagts ner på att enas kring det kontroversiella område som konventionen behandlar, visar på 

den osäkerhet som råder kring FN-konventionens faktiska betydelse.249 Endast 14 länder har 

gjort en sådan ratificering eller godkännande av konventionen som föreskrivs i artikel 29 och 

det krävs att minst 30 länder ratificerar eller godkänner konventionen för att den ens ska 

träda i kraft.250 

Den svenska utredningen uttalade som ett skäl för en svensk ratificering att det skulle inne-

bära att svenska domstolar får ett skrivet regelverk att använda när frågor om statsimmuni-

tet uppkommer, som dessutom är förhållandevis preciserat och lättillgängligt.251 Detta är 

naturligtvis även ett starkt skäl för ratificering av konventionen för alla andra stater där 

majoriteten av dem faktiskt saknar uttrycklig lag om statsimmunitet. Dessutom har dom-

stolarna i de olika konventionsstaterna tillgång till flera källor för tolkning av konvent-

ionen.252 FN-konventionen kan därför leda till en mer enhetlig statspraxis om statsimmuni-

                                                           
247

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s.96. 
248

 Bring, Mahmoudi och Wrange, s 95. 
249

 Bankas, s. 301. 
250

 Se artikel 30. 
251

 Se SOU 2008:2, s. 176. 
252

 Se ovan under avsnitt 3.1.3.  



69 
 

tet. Generalförsamlingens antagande av konventionen i oktober 2004 har i vart fall slagit 

fast att den restriktiva immunitetsteorin nu är den rådande teorin.253 Det är en stor fram-

gång att stater kunnat enas om en konvention som inte tillåter att stater har absolut immu-

nitet framför andra staters domstolar.254 

Möjligheten enligt artikel 27(2) i FN-konventionen att få en tvist om tolkning av konvent-

ionen prövad av skiljenämnd i första hand, och Internationella domstolen i andra hand, kan 

också vara en hjälp på vägen mot en mer enhetlig praxis.255 Det faktum att Iran och 

Saudiarabien, som är 2 av 14 stater som hittills ratificerat konventionen, valt att utnyttja 

möjligheten att inte anse sig bunden av bestämmelsen ifråga kan göra att konventionen inte 

uppnår den enhetliga praxis som man hoppats på eftersom det då inte finns någon som kan 

pröva om de nationella domstolarnas tillämpning av bestämmelserna överensstämmer med 

den som var påtänkt när konventionen arbetades fram. 

Det måste påpekas att FN-konventionen inte reglerar ett tidigare oreglerat område utan 

innebär en omreglering där man tidigare använt sig av internationell sedvanerätt, dvs. redan 

existerande folkrättsliga regler. Detta kan innebära problem gentemot stater som inte är 

parter till konventionen i frågor där statspraxis har utvecklats efter det att FN-konventionen 

trädde i kraft.256 I svensk praxis har HD redan bedömt ett mål där FN-konventionen ansågs 

strida mot sedvanerätten. I NJA 2011 s. 475 frångick HD regleringen om bevisbördan i FN-

konventionen i mål rörande immunitet mot verkställighet och istället gick domstolen på 

sedvanerättens linje. Eftersom den svenska lagen om införandet av FN-konventionen som 

svensk lag än så länge inte trätt i kraft, är domstolarna tvungna att följa den internationella 

sedvanerättens linje. Domstolar i länder som infört konventionstexten direkt i nationell rätt 

genom inkorporering kan dock stöta på problem. Problemet för svenska domstolar har be-

skrivits enligt följande i doktrin: 

”En domstol som i framtiden ställs inför en situation där den bedömer att det är tveksamt om FN-konvent-

ionen är folkrättsligt tillämplig har två möjligheter; att tillämpa FN-konventionen såsom svensk lag eller att 
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tillämpa gällande folkrätt i strid med svensk skriven lag. En domstol som befinner sig i detta läge får hantera 

det genom kreativ tolkning av lagen för att undvika att Sverige gör sig skyldigt till en folkrättsöverträdelse.”
257

 

Konventionen är, eftersom det är en kompromiss mellan så många stater, konservativ i sin 

syn på immunitet och utvecklingen i statspraxis kommer inte gå i en mer konservativ rikt-

ning utan snarare bli mer restriktiv i sin syn på statsimmunitet. Problem kan uppstå när FN-

konventionen är för generös gällande invändningar om immunitet eftersom detta kan anses 

strida mot ”access to justice” om det inte står i relation till sedvanerätten gällande statsim-

munitet.258 

9.3. Statsimmuniteten i svensk rätt idag  

Framför svenska domstolar har endast prövats ett trettiotal mål rörande statsimmunitet.259 

Statsimmuniteten är alltså inte en särskilt viktig fråga inom det svenska rättsväsendet men 

de frågor som tas upp är ofta politiskt känsliga och domarna kan få stor uppmärksamhet.260 

Endast i cirka tio procent av målen har svenska domstolar funnit att den främmande staten 

inte åtnjuter immunitet.261 Förutom ett mål, som avgjordes av Regeringsrätten 1986262, har 

alla mål där domstolen nekat immunitet för en främmande stat kommit efter 2004.263 Innan 

har svenska domstolar haft så stor respekt för den absoluta immuniteten att man inte ens 

nekat främmande stater immunitet i mål av rent privaträttslig karaktär.264 I den svenska 

utredningen inför en ratificering av FN-konventionen anfördes att en svensk ratificering inte 

kommer innebära några stora förändringar i sak förutom att svenska domstolar kommer 

neka främmande stater immunitet i större utsträckning än tidigare.265  Sedan början av 

2000-talet kan målen framför svenska domstolar rörande statsimmunitet delas in i tre olika 

kategorier; en grupp som rör arvode, fullgörelsetalan och obetalda kostnader, den andra 

gruppen rör anställningsförhållanden och felaktiga uppsägningar och den tredje gruppen 

berör tvångsåtgärder mot en främmande stats egendom.266  
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I mål rörande obetalda arvoden och andra kostnader bedöms avtalet eller handlingen enligt 

kriterierna för kommersiellt eller icke-kommersiellt handlande som har beskrivits i avsnittet 

ovan om vilka handlingar som omfattas av immuniteten (avsnitt 2.5.). Hur denna distinktion 

ska göras har analyserats i avsnittet om ”kriterier för att avgöra ett avtals eller en transakt-

ions kommersiella karaktär”. För att besvara frågan hur svensk rättspraxis utvecklats sedan 

Sveriges ratificering av FN-konventionen så vill jag återigen påminna om det faktum att 

svenska domstolar tidigare kritiserats för att implicit tillämpa teorin om absolut immunitet 

och numera faktiskt, efter ratificeringen, har underkänt främmande staters immunitet 

framför svenska domstolar. I svensk praxis har det sedan NJA 1999 s. 821 inte varit några 

tvivel om att det är den restriktiva immunitetsteorin som gäller i svensk rätt, vilket är den 

rådande teorin såväl i FN-konventionen som enligt sedvanerätten. Tidigare har det dock 

varit oklart om det är handlingens natur eller syfte som ska vara avgörande om den är att 

betrakta som kommersiell eller icke-kommersiell. Svenska domstolar gjorde en helhetsbe-

dömning, vilket NJA 1999 s. 821, är ett exempel på. Vändningen inom det här området kom 

genom NJA 2009 s. 905 där man underkände den belgiska ambassadens rätt till immunitet i 

ett mål rörande hyresavtal för ambassadlokalen. Den stora förändringen i HD: s praxis i det 

målet är att man går på FN-konventionens linje och slår fast att det är handlingens natur, 

inte dess syfte, som ska vara avgörande vid bedömningen om en handling är privaträttslig 

eller offentligrättslig. Tidigare i doktrin har den subjektiva metoden, att utgå från syftet med 

handlingen, kritiserats för att omfatta nästan alla handlingar som offentligrättsliga eftersom 

en stat till sin natur endast kan handla i offentligt syfte. Genom den här praxisändringen i 

svensk rätt har svenska domstolar nu större möjlighet att underkänna rätten till immunitet i 

mål som involverar främmande stater. Detta sätt att behandla frågor rörande handlingar 

som utförts av en främmande stat är dessutom förenligt med sedvanerätten på området 

som diskuterats närmare i avsnitt 5 ovan. 

 

Den andra gruppen, som rör anställningstvister, har också analyserats ovan, i avsnitt 7. I 

svensk rätt är det snarare den anställdes anknytning till Sverige som är avgörande än själva 

handlingen i sig, dvs. en felaktig uppsägning eller annan handling som talan grundar sig på. 

De slutsatser som drogs i avsnitt 7 är att detta synsätt väl stämmer överens med regleringen 

i FN-konventionen. För att svara på frågan hur svensk praxis fallit ut sedan FN-konvention-

ens ratificerades av Sverige så får utgångspunkten bli i målet från 1987 som redogjorts för 
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ovan. I målet konstaterade Arbetsdomstolen att om den europeiska konventionen hade 

varit tillämplig så hade KTC inte åtnjutit immunitet men trots detta konstaterande så gick 

Arbetsdomstolen, utan närmare motivering, på tingsrättens linje och konstaterade att KTC 

åtnjöt immunitet i målet. Sedan kom målet från 2001 där Arbetsdomstolen kom fram till, 

efter att ha begrundat ”omständigheterna i övrigt”, att CST hade rätt att åberopa immuni-

tet. Först år 2004 kom det första målet där Arbetsdomstolen underkände rätten till immuni-

tet för en främmande stat i en anställningstvist. I målet fann domstolen att med beaktande 

av de starka anknytningsfakta till Sverige som förelåg i målet så kunde  ICE inte åtnjuta im-

munitet. Slutligen kom målet från 2006 där HD fann att det inte fanns tillräckligt starka an-

knytningsfakta till Sverige i målet och att den marockanska staten åtnjöt immunitet. Skillna-

den från det mål som avgjordes 2004, jämfört med det från 2006, var att arbetstagaren i det 

senare fallet även var medborgare i den anställande staten. De kriterier som Arbetsdom-

stolen har använt sig av efter 2004 är förenliga med de kriterier som finns i FN-konvent-

ionen och dessutom förenliga med FN-konventionen i det hänseendet att man ser anställ-

ningsavtal som ett eget undantag från immunitet skilt från det generella undantaget för 

kommersiella handlingar. Detta sätt att se på anställningsavtal får dessutom anses förenligt 

med sedvanerätten. 

 

I den tredje gruppen som rör verkställighet har den svenska praxisen utvecklats nästan ex-

plosionsartat sedan 2004. I målen från HD som kom innan FN-konventionens tillkomst så var 

svenska domstolar väldigt konservativa i bedömningen vid immunitet mot verkställighet. I 

målet med kvarstadsbåtarna från 1942 uttalade HD att immunitetsrätten framhålls extra 

tydligt i fråga om exekutiva åtgärder. Visserligen är målet väldigt gammalt och inte någon-

stans i världen hade statspraxis då kommit till den grad av restriktivitet som råder inom om-

rådet idag. I målet från 2009, alltså efter Sveriges ratificering av FN-konventionen uttalades 

att det ”finns möjlighet att verkställa betalningsdomar åtminstone i viss staten tillhörig 

egendom”. En närmare analys av målet NJA 2011 s. 475 har redan gjorts i avsnitt 8 där slut-

satsen blev att HD: s bedömning i målet till stor del anses förenlig med FN-konventionen. Att 

behandla immunitet mot verkställighet skilt från det generella undantaget för kommersiella 

handlingar står i överensstämmelse inte bara med FN-konventionen utan även med sedva-

nerätten trots att vissa länder, däribland Schweiz, vidhåller att ingen distinktion ska göras 

mellan immunitet mot domsrätt å ena sidan, och immunitet mot verkställighet å andra si-
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dan. Bevisbördan i målet blev den omvända från FN-konventionens reglering men ligger i 

linje med det som anses vara sedvanerätt på området. Slutligen vill jag bara nämna att 

svensk praxis genom domen från 2011 gått längre än den praxis som utvecklats i många 

andra västländer under de senaste årtiondena. Högsta domstolens dom i det här målet har 

bidragit till den internationella utvecklingen genom att vara ett av få fall som gäller verkstäl-

lighet i fastigheter.267  

 

I alla ovan beskrivna mål är det dessutom en initial fråga att avgöra om den enhet som åbe-

ropar immunitet faktiskt utgör en del av en främmande stat. Hur denna bedömning ska gö-

ras har analyserats i avsnitt 4 ovan. Utvecklingen i praxis efter Sveriges ratificering av FN-

konventionen är svår att se eftersom de mål som tagits upp i högsta instans efter 2009 är 

mål som rör en utländsk ambassad och en främmande stat. Som redan nämnts tidigare har 

det aldrig varit ifrågasatt huruvida dessa subjekt ryms inom begreppet ”stat” rörande 

statsimmunitet. Däremot kan återigen påpekas den minskade betydelsen av att fastställa en 

enhets status eftersom FN-konventionen är utformad med en kvalificeringsmekanism som 

ger immunitet endast åt enheter som utövar offentlig makt. De enda handlingar som kan 

komma att åtnjuta immunitet, enligt den restriktiva immunitetsteorin (som är den teori som 

används både i svensk rätt, i FN-konventionen och i sedvanerätten), oavsett vem som vidta-

git dem, är handlingar som är offentligrättsliga till sin natur. Handlingar som är av offentlig-

rättslig natur utförs till sin natur av någon med offentligrättslig makt varför den separata 

bedömningen av enhetens karaktär till stor del är överflödig. 

 

Slutligen lite kort om Sveriges införande av FN-konventionen i svensk rätt. Genom den nya 

svenska lagen ersätts tillämningen av internationell sedvanerätt av FN-konventionen. Detta 

ökar förutsebarheten för alla parter och kan leda till en mer enhetlig statspraxis. Svensk 

praxis som, vilket nämnts otaliga gånger ovan, anklagats för att utgöra en implicit tillämp-

ning av den föråldrade synen om absolut immunitet, har efter Sveriges tillträde till FN-kon-

ventionen utvecklats till att bli mer restriktiv och att faktiskt underkänna främmande staters 

invändningar om immunitet framför svenska domstolar. Dock ska tilläggas att i svensk rätt 

har det alltid varit klart att det är internationell sedvanerätt som ska användas och inte nat-
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ionell domstolspraxis vid bedömningen i frågor som rör statsimmunitet.268 Ett exempel på 

detta är NJA 2009 s. 905 där HD tydligt frångick sin tidigare praxis eftersom den ansågs 

”gammal och att folkrätten utvecklats sedan dess”. Detta har anförts som ett argument för 

att det är en fördel att tillämpa sedvanerätten direkt i svenska domstolar eftersom svensk 

rättspraxis då enkelt kan följa den internationella utvecklingen.269 

 

Sammanfattningsvis så kan den stora frågan hur svensk rättspraxis fallit ut efter FN-kon-

ventionens tillkomst väldigt förenklat besvaras med att svensk praxis numera ligger i linje 

med FN-konventionen gällande hur man behandlar frågor om statsimmunitet men skiljer sig 

åt i vissa detaljfrågor som kan vara av praktisk betydelse.  
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