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1. Inledning 

 

1.1 Statsimmuniteten som ett hinder på vägen mot ett reellt internationellt 

skydd för de mänskliga rättigheterna  

Upprätthållandet av ett internationellt skydd för de mänskliga rättigheterna är 

en uppgift som åvilar såväl internationella som nationella domstolar. Ett hinder 

på vägen mot en ordning som garanterar de subjekt vars rättigheter blivit 

kränkta rättsmedel (se t.ex. art 6.1 EKMR), utgörs av det undantag från juris-

diktion som görs pga. den rätt till immunitet som stater enligt den folkrättsliga 

sedvanerätten åtnjuter i en främmande staters domstolar.  

            Den handling genom vilken det kränkta subjektet lidit skada tillskrivs 

ofta den stat i vars namn handlingen företogs. Om den enskilde skadelidanden 

därvid i inhemsk domstol försöker tillvarata sin rätt gentemot det utländska 

subjekt som åsamkat skadan, kan följaktligen domstolen sakna jurisdiktion pga. 

att det utländska subjektet åtnjuter statsimmunitet. Om skadan beror på pri-

vaträttsligt handlande på den främmande statens sida, så som t.ex. avtalsrätts-

ligt svek, är staten visserligen inte immun mot forumstatens domsrätt, men om 

skadan däremot beror statligt på höghetshandlande är staten i princip immun. 

Grova brott mot mänskliga rättigheter hänförs i princip undantagslöst till kate-

gorin höghetshandlingar. Det kan tyckas anstötligt för det allmänna rättsmed-

vetandet att t.ex. avtalsrättsligt svek på den främmande statens sida berättigar 

till skadestånd, men inte grov brottslighet bestående i t.ex. tortyr. Se härtill t.ex. 

Nelson mot Saudiarabien, där en amerikansk medborgare hade blivit torterad 

av saudiarabisk polis. Amerikanska högsta domstolen försökte med hjälp av 

distinktionen mellan höghetshandlingar och privaträttsliga handlingar kvalifi-

cera Saudiarabiens tortyrhandling som privaträttslig för att åstadkomma ett 

undan från statsimmunitetsregeln. Detta visade sig, logiskt nog, omöjligt varför 

Saudiarabien tillerkändes statsimmunitet. Likaså har Tyskland tillerkänts stats-

immunitet efter att ha stämts i utländsk nationell domstol av ett tortyroffer (Jo-

nes mot Tyskland). Även internationella domstolar som Europadomstolen i 

Strasbourg och internationella domstolen i Haag har låtit statsimmuniteten 

vinna företräde framför rätten till rättsmedel vid grova brott mot mänskliga 

rättigheter (se t.ex. Al-Adsani mot Storbritannien och Tyskland mot Italien).  
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             Tortyrbrottet anses, tillsammans med andra grova brott mänskliga rät-

tigheter som t.ex. slaveri, folkmord och apartheid, tillhöra den grupp av all-

männa folkrättsrättsnormer som är tvingande (jus cogens). Man skulle härvid-

lag kunna tro att när en sådan jus cogens-norm ställs i konflikt med statsimmu-

niteten, som är en norm tillhörande den allmänna dispositiva folkrätten, rätten 

till rättsmedel inte skulle kunna övertrumfas av statsimmuniteten.  

             Många skadelidande förblir utan gottgörelse till följd av den statsim-

munitet som stater åtnjuter. Det tycks följaktligen finnas anledning att ställa sig 

frågan om ett undantag från principen om statsimmunitet finns eller bör med-

ges i folkrätten vid brott mot mänskliga rättigheter av jus cogens-karaktär. En 

grupp folkrättsjurister menar att det inte finns något utrymme för inskränkning 

i staters rätt till immunitet avseende höghetshandlingar, medan en annan grupp 

menar att, även om det inte finns ett allmänt undantag från statsimmuniteten 

vid sådana handlingar, statsimmuniteten torde genombrytas vid grova brott mot 

mänskliga rättigheter.1   

             Problemet tycks inte vara lika akut på den internationella straffrättens 

område, där universell jurisdiktion under vissa förutsättningar har ansetts gälla 

vid internationell brottslighet (jfr. t.ex. Yerodia, Pinochet och Eichmann2). In-

ternationell straffprocess är dock på flera sätt olik den civilprocessuella frågan 

om statens immunitet. Stater kan inte åtalas för sina gärningar. När således en 

stat stäms är enbart frågan om den är civilrättsligt ansvarig för den uppkomna 

skadan relevant. I internationell straffprocess handlar det istället om faststäl-

lande av individuell skuld. Att genomdriva sin rätt på den internationella straff-

rättens område kan vara problematiskt, dels pga. jurisdiktionsproblem, dels pga. 

gärningens beskaffenhet.3  Man bör inte heller förringa betydelsen av möjlig-

heten att kunna föra talan i sitt eget land. Det kan vara problematiskt att lokali-

sera enskilda gärningsmän; det är lättare att stämma staten i sig förutsatt att den 

kan tillräknas handlingen. I så fall är det alltså fråga om skadeståndskrav mot 

den främmande staten.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se s. 103 Bring, Mahmoudi, Wrange, Sverige och folkrätten.  
2 Sittande statschef är immun inför utländska nationella domstolar, men inte internationella 
domstolar vid internationella brott (Yerodia). Före detta statschefer eller likande har emellertid 
frånkänts immunitet i utländska nationella domstolar. (jfr. Pinochet). 
3 Se t.ex. art. 5(1) och 13 i Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen.  
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             Brott mot jus cogens-normer har alltså i vissa fall lett till att immuni-

tetsrätten genombrutits på den internationella straffrättens område. Den fråga 

som skall undersökas i detta arbete är om en liknande regel finns när en stat 

stäms i en civilprocess.  

 

1.2 Frågeställning och syfte 
Den fråga som skall undersökas är den om statsimmunitetens gränser; genom-

bryts statsimmuniteten vid brott mot jus cogens-normer? Det kan tänkas att 

undantag från principen om statsimmuniteten kan medges i vissa speciella situ-

ationer, utan att därmed konstituera en allmän princip om undantag. Tanken 

med uppsatsen är därmed att undersöka om det finns ett allmänt undantag från 

statsimmunitet vid jus cogens-brott. Frågan skall därmed formuleras på föl-

jande sätt:  

 

Finns det ett allmänt undantag från principen om statsimmunitet vid brott mot 

jus cogens-normer?  

 

Syftet med uppsatsen kan tänkas vara att undersöka om den postmoderna kriti-

ken4  som framförts mot statsimmuniteten har påverkat gällande folkrätt och att 

se vad som händer när två regelsystem med så fundamentalt skilda syften kol-

liderar. Eftersom det finns starka humanistiska skäl som talar för att inte låta 

statliga suveränitetsintressen vinna företräde framför enskilda skadelidandes 

rätt till gottgörelse avseende skador vållande genom staters grova brott mot 

mänskliga rättigheter, kan ett annat syfte med arbetet anses vara att försöka 

bevisa en sådan regels existens.   

 

1.3 Metod och tillvägagångssätt (disposition)  
I det inledande kapitlet skall problemet beskrivas. Därefter skall en redogörelse 

för statsimmuniteten som rättsfigur göras. En rättshistorisk utredning måste 

göras för att förstå på vilken idégrund statsimmuniteten vilar. Denna idégrund 

skall längre fram i arbetet jämföras med den grund på vilken de mänskliga rät-

tigheterna vilar. Härvid kommer suveränitetsprincipen att beröras, eftersom det 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Jfr. s. 2 och 4 Fox, The Law of State Immunity. 
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är ur denna princip statsimmuniteten härrör. Teorin om höghetshandlingar och 

privaträttsliga handlingar skall därefter beskrivas samt den postmoderna im-

munitetsteorin. Metodologiska frågor skall behandlas.  

            Därefter skall jus cogens-konceptet beskrivas. En redogörelse skall gö-

ras för dess syfte, härkomst och källor samt en introduktion till frågan om det 

finns en folkrättslig normhierarki. 

           Därefter skall en beskrivning av kollisionen mellan två väsensskilda 

regelsystem med helt olika syften göras; skyddet för de mänskliga rättigheterna 

å ena sidan och statssuveräniteten å andra sidan. Rätten till rättsmedel kommer 

att beskrivas allmänt. Sedan görs en inledande beskrivning av hur förhållandet 

mellan statsimmunitet och jus cogens har tolkats. Teorin om universell juris-

diktion undersöks och därefter om ett undantag kan medges pga. normhierarki. 

I så fall fordras dels att det överhuvudtaget finns en normhierarki, dels att jus 

cogens-normen slår ut statsimmuniteten vid kollision. Argument för att folkrät-

ten har vertikaliserats i och med jus cogens-konceptets positiva inträde i folk-

rätten genom Wienkonventionen ställs mot argument som syftar till att bevisa 

att folkrätten alltjämt är en helt horisontell rättsordning.  

       Därefter skall alternativa tillvägagångssätt undersökas. Sådana tillväga-

gångssätt kan grundas på implicit avsägelse av immunitetsrätt pga. jus cogens-

brott, motåtgärder i form av immunitetsfrånkännande samt skadegörande hand-

ling på forumstatens territorium. Till sist skall en diskussion föras de lege fe-

renda. I detta sammanhang ställs frågan om suveränitetsprincipen och princi-

pen om skydd för mänskliga rättigheter är möjliga att förena, dvs. om det är 

möjligt skapa en regel om undantag från statsimmunitet vid brott mot jus 

cogens utan att därmed hota statens suveränitet.   

 

I sökandet efter bevis på att det finns en regel i folkrätten som medger undan-

tag från principen om statsimmunitet vid jus cogens-brott skall, för att fastställa 

gällande rätt, bevis eftersökas i de folkrättsliga rättskällorna. Enligt art. 38 i 

internationella domstolens stadga utgör traktat- och sedvanerättsliga normer de 

främsta rättskällorna. Sedvanerätten utgörs i fråga om statsimmunitet utgörs till 

stor del av nationell rättspraxis, varför nationella domstolars avgöranden kom-

mer studeras. Traktaträttsliga bestämmelser är fåtaliga; i fråga om jus cogens 

återfinns blott art. 53 och 64 i Wienkonventionen om traktaträtten och i fråga 
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om statsimmunitet överhuvudtaget inte några regler som reglerar jus cogens 

relation till statsimmunitet. Därmed måste andra rättskällor användas för att 

fastställa gällande rätt. Härvidlag kan de allmänna rättsgrundsatserna (art. 38(c) 

i internationella domstolens stadga) visa vara användbara, eller den allmänna 

rättsläran i sig.  

         I arbetet används, för att först fastställa gällande rätt, en empirisk metod 

för att finna rättsnormer. Därefter, om normkonflikt uppstår, läggs fokus på 

argumentens inherenta styrka eller normernas hierarkiska position för att lösa 

densamma. Om en rättsnorm inte medelst den empiriska metoden hittas läggs 

inte undersökningen ned, utan argument de lege ferenda efterföljer den empi-

riska undersökningen. Metoden undviker därmed att tolka rätten lagpositivist-

iskt (hårt rättspositivistiskt). Metoden är inte inriktad på att till varje pris finna 

stöd eller uttryck i statsviljan för att legitimera slutsatser eftersom det kan tän-

kas att de folkrättsliga normerna emellanåt existerar utan att staterna kan dis-

ponera över deras innehåll. Detta betyder inte nödvändigtvis att metoden är 

naturrättslig. Om en norm först identifieras av en igenkänningsnorm, utesluter 

detta inte nödvändigtvis att, trots att den därmed gjort ett positivt inträde i 

rättsordningen, bygger på eller är präglad av naturrättsliga tankegångar. Exem-

pelvis är Nürnbergprocessrätten otvivelaktigt präglad av naturrättsliga tanke-

gångar, men inträdde inte desto mindre i positiv folkrätt när tribunalen identifi-

erade reglerna. Följaktligen kan en norm mycket väl identifieras och därmed 

rättspositivistiskt godkännas som rättsnorm utan att det organ som identifierade 

den, i folkrättens fall statssamfundet, råder över dess innehåll. Om en sådan 

norm, vars innehåll fastställs av rätten i sig snarare än normgivarens (staternas) 

vilja, hittas efter eftersökande i statsviljans uttryck (traktater, sedvanerätt, nat-

ionell lagstiftning, nationell rättspraxis m.m), innebär detta inte nödvändigtvis 

att en naturrättslig metod har använts för att hitta den. Däremot kanske ett na-

turrättsligt sätt att betrakta rätten på. Såväl naturrättsliga som rättspositivistiska 

modeller kommer användas för att identifiera och legitimera gällande rätt.  

         Arbetet utgår från en monistisk syn på folkrätt och nationell rätt. Staterna 

har genom sina suveränitetsuppoffringar gett avkall på fullständig suverän rätt 

att välja hur de handlar såväl internationellt som på eget territorium. Grund-

normen är alltså folkrättslig, och återfinns inte i nationella konstitutioner utan 

någonstans i det folkrättsliga regelsystemet.  
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        I den avslutande diskussionen de lege ferenda kommer ett strikt krav på 

koherens och legitimitet att upprätthållas. 

 

1.4 Material 

Eftersom den rättskälla ur vilken statsimmuniteten hämtar sitt innehåll huvud-

sakligen utgörs av den folkrättsliga sedvanerätten, måste en undersökning av 

statssamfundets samlade opinio juris och usus göras. Eftersom statspraxis 

främst utgörs av nationell rättspraxis, kan gällande folkrätt på området vara 

synnerligen svåröverskådlig. Till hjälp finns några sammanställningar över 

statspraxis t.ex., Enforcing international human rights in domestic courts (Con-

forti/Francioni) och Access to justice as a human right (Francioni).    

          Utöver statspraxis skall rättspraxis från internationella och regionala 

domstolar studeras. Denna rättskälla är visserligen en underordnad källa i den 

folkrättsliga rättskällehierarkin (jfr. art 38 i internationella domstolens stadga), 

men kan inte desto mindre ge en god bild av gällande rätt.  

 
1.5 Avgränsningsfrågor 

Det bör redan nu påpekas att en stat inte kan åtalas för sina gärningar.5  Immu-

nitet från straffrättslig jurisdiktion i internationella sammanhang är en fråga 

som hör till den internationella straffrätten och avser därmed fastställandet av 

individuellt ansvar. Statschefer, ministrar, diplomater och konsuler kan vara 

sådana subjekt som kan åtnjuta immunitet av detta slag, men inte en stat. Ef-

tersom en stat inte kan åtalas hör frågan om huruvida statsimmuniteten genom-

bryts vid brott mot jus cogens-normer till civilprocessen. Förhållandet mellan 

statschefens/statsöverhuvudets immunitet och jus cogens skall inte behandlas 

här och inte heller annan närbesläktad immunitet så som internationella organi-

sationers immunitet eller diplomatisk och konsulär immunitet. Däremot kom-

mer analogier till dessa områden göras om det visar sig nödvändigt. Likaså 

kommer gränserna mellan olika typer av immunitetstyper att studeras. Stats-

chefens och statens immunitet är närbesläktade företeelser varför det inte kan 

uteslutas att viktiga slutsatser kan dras genom att studera statschefens immuni-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Se s. 895 in fine Lebeck, Statsansvar för statsimmunitet? Apropå Europadomstolens dom i 
Al-Adsani vs Storbritannien och s. 45 Bröhmer, State Immunity and the Violation of Human 
Rights. 
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tet.  

          Undersökningens föremål i fråga om jurisdiktion är domsrätten.  Exekut-

ionsrättsliga frågor undersöks således inte.  
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2. Systematiska utgångspunkter 

 

2.1.1. Statsimmunitet 
Ur den ursprungliga folkrätten6  kan ett antal grundläggande principer härledas; 

bl.a. principen om statens suveränitet (suveränitetsprincipen), non-

interventionsprincipen och immunitetsprincipen vilka samtliga alltjämt är 

grundläggande i nutida folkrätt.  

          Suveränitetsprincipen sägs vara lika gammal som staten själv7  och inne-

bär rättsligt att en enhet kvalificerad så som stat,8  har rätt till exklusiv maktut-

övning på sitt territorium. Denna rätt till jurisdiktion omfattar såväl rätten att 

lagstifta som att utöva rättskipning över de subjekt som är underkastade statens 

materiella jurisdiktionsregler. Eftersom staterna är suveräna är de också lik-

ställda och har således sinsemellan samma rättigheter och skyldigheter (egali-

tetsprincipen) och är därmed också självständiga.9  
 

Folkrätten är alltså till sin natur horisontell: frånvaron av organ med överstatlig makt medför i 

princip att staterna blir bundna av folkrättslig rättsbildning blott om de önskar bli det. Det är på 

denna grund, dvs. frånvaron av allmänna överstatliga organ med makt att genom sina rättsakter 

binda staterna, som till och med folkrättens existens har ifrågasatts. Det har hävdats att en 

rättsordning måste vara vertikal, och inte som folkrätten horisontell, för att över huvud taget 

kvalificeras som rättsordning. 10  

 

Av detta följer dels att en främmande stat saknar rätt att ingripa i en annan stats 

inre angelägenheter (non-interventionsprincipen), dels att en stat på sitt eget 

territorium saknar rätt att ställa en annan stat under sin jurisdiktion (immuni-

tetsprincipen). Härför har stater ingen auktoritet pga. deras inbördes likställdhet 

(par in parem non habet imperium). Statssuveräniteten har således två sidor; 

dels en positiv sida som tar sig uttryck i statens rättigheter på eget territorium, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 ”Den internationella samlevnadsrätten”. Jfr. ”internationell samarbetsrätt”, som är en senare 
historisk företeelse.  
7 Se s. 466 (§ 275) Dailler, Fortaeu och Pellet, Droit international public.  
8 Statsdefinitionen: Rekvisiten permanent befolkning, bestämt territorium och en regering med 
faktisk kapacitet att utöva statliga funktioner måste vara uppfyllda för att en enhet enligt folk-
rätten skall klassificeras så som stat. Se s. 57 ff. Bring, Mahmoudi och Wrange, Sverige och 
folkrätten. och s. 450 ff. Dailler m.fl., Droit international public, (§§ 266-272).  
9 S. 467 Dailler, Forteau och Pellet, Droit international public.  
10 Jfr. s. 17 ff. Bring, Mahmoudi, Wrange, Sverige och folkrätten, s. 98, § 42, Dailler, Fortaeu 
och Pellet, Droit international public och s. Mahmoudi, Folkrätt som vetenskap, Reflektioner 
över Sveriges ställningstagande i Georgienkrisen. 
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dels en negativ sida som tar sig uttryck i statens rätt att vägra underställa sig en 

främmande stats jurisdiktion. 

        
Suveränitetsprincipen beskriver dels förhållandet mellan folkrättens rättssubjekt, vilka histo-

riskt sett blott varit staterna,11  dels förhållandet mellan rättssubjekten och själva rättsordningen 

(folkrätten). Relationen mellan staterna är, som nämnts, horisontell. Även relationen mellan 

staterna och rättsordningen är till synes horisontell eftersom den rättsbildning som lett fram till 

de folkrättsliga reglerna i princip har skett genom att staterna frivilligt gett upp suverän makt i 

syfte att skapa en internationell rättsordning.12  Emellertid innebär det faktum att staterna är 

bundna av den allmänna folkrätten, i vilken förekomsten av vissa normer av jus cogens-natur 

numera är ett faktum, att relationen mellan subjekt och rättsordning eventuellt kan beskrivas 

som i varje fall delvis vertikal. Detta kommer att undersökas närmare nedan under 3.3.1. 

         

Statens suveränitet kan begränsas till följd av förpliktelser som följer av allmän 

folkrätt (sedvanerätt) och av traktat.13  Detta är emellertid relativt okontroversi-

ellt eftersom en sådan inskränkning, i varje fall i det senare fallet, är en följd av 

frivilliga uppoffringar. Suveräniteten är därutöver begränsad till följd av det 

faktum att främmande stater i princip är immuna inför forumstatens judiciella 

myndigheter. Det finns således en konflikt en territorialhöghetsprincip och 

principen om statsimmunitet, vilken dock inte skall beröras i detta samman-

hang.  

          Trots dessa inskränkningar står suveränitetsprincipen alltjämt stark i 

folkrätten.  

           

Statsimmuniteten har beskrivits som suveränitetens kärna.14  De skäl som har 

åberopats och alltjämt åberopas som förevändning för en stats rätt att inte be-

höva svara inför en främmande stats domstolar är ett utflöde ur suveränitets-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Numera räknas som folkrättssubjekt även internationella organisationer. Individer har tiller-
känts viss utökad rättssubjektivitet, men räknas inte som folkrättssubjekt med full rättssubjekti-
vitet.  
12 Ur ett rättsrealistiskt perspektiv är det möjligen svårt att tala om frivillighet om politiskt 
tvång eller stark nödvändighet har föranlett en suveränitetsuppoffring. 
13 Ett allmänt exempel är den självbestämmanderätt som en stat ger upp när den inträder som 
medlem i t.ex. Europarådet, Europeiska unionen eller i det inter-amerikanska systemet om 
skydd för de mänskliga rättigheterna. Denna företeelse är mer främmande för den ursprungliga 
folkrätten (samlevnadsrätten) än för den nyare folkrätten (samarbetsrätten).  
14 Se s. 800 Wrange Svenskt genombrott – statsimmuniteten i två HD-avgöranden. 
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principen.15  Immunitetsprincipen kan ses som en naturlig följd av egalitets-

principen, som i sin tur är deducerad ur suveränitetsprincipen, eftersom alla 

stater är lika suveräna.16  Således kan en stat inte utan samtycke underställas en 

annan stats jurisdiktion eftersom en sådan uppoffring till följd av folkrättens 

horisontella struktur i princip fordrar samtycke. Ett annat bakomliggande skäl 

är skyddet av statens värdighet: att en suverän stat tvångsmässigt underställs en 

främmande stats jurisdiktion har ansetts utgöra en kränkning av dess värdighet. 

En sådan ”självtäkt” vore därutöver förtretlig för forumstatens internationella 

politiska relationer, vilka skulle skadas om dess domstolar skämmer statens 

internationella rykte.  

          Ett annat skyddsintresse har angetts vara respekten för statens självstän-

dighet och upprätthållandet av centrala statsfunktioner. Det har ansetts viktigt 

att en stat, som sådan eller genom representanter vars handlingar tillskrivs sta-

ten, ostört och utan risk att svara inför forumstatens domstolar kan bedriva sin 

verksamhet utrikes. Statens möjligheter att bedriva sin utrikesverksamhet hotas 

helt enkelt om man måste teckna en massa försäkringar för att skydda sig mot 

de allehanda krav som kan komma att riktas mot staten om man tvingades 

svara inför andra länders domstolar. Det har därutöver, till följd av framförallt 

non-interventionsprincipen men även suveränitetsprincipen och mer specifikt 

skyddet för centrala statsfunktioner, ansetts att statens inrikes verksamhet skall 

kunna bedrivas på ett sådant sätt att ordning upprätthålls och civil säkerhet och 

social välfärd garanteras. Verksamheten inrikes skall därmed kunna bedrivas 

på ett sådant sätt att medborgarnas grundläggande mänskliga rättigheter re-

spekteras. En främmande stats kränkning av forumstatens medborgares mänsk-

liga rättigheter hotar alltså i sig forumstatens centrala statsfunktioner.17  

          Statens självständighet har också sagts omöjliggöra forumstatens tagande 

av jurisdiktion på den grunden att den senares domstolar knappast kan ha kom-

petens att avgöra om den stämda statens suveräna handlingar, som är suveräni-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Se allmänt om statsimmunitetens bakomliggande skäl s. 487 ff. Crawford, Brownlie’s Prin-
ciples of Public International Law. s. 28 ff. Fox, the Law of State Immunity, §§ 289 ff. Dailler 
m.fl. Droit international public, s. 800 Wrange, Svenskt genombrott – statsimmuniteten i två 
HD-avgöranden och s. 10 f. Bröhmer, State Immunity and the Violation of Human Rights.  
16 S. 73 Badr, State Immunity: an Analytical and Prognostic View och § 289. Daillet m.fl., 
Droit international public. 
17 S. 13 f. Bröhmer, State Immunity and the Violation of Human Rights. 
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tetens renaste uttryck, är rättsstridiga.18  Detta torde också följa direkt av par in 

parem non habet imperium-grundsatsen.  

          Ett annat av statsimmunitetens syften har angetts vara främjandet av 

goda relationer mellan stater.19  

 

Staten och härskaren var länge oskiljbara folkrättssubjekt20  och den immunitet 

som de efterhand enligt sedvanerätten kom att tillerkännas är den som ligger 

till grund för såväl statschefens som statens immunitet.21  De är därför svåra att 

särskilja och eventuellt kan det vara så att, pga. det faktum att immunitetsrätter 

oftast har statlig anknytning, statschefens och statsrepresentanters immunitet 

skall betraktas som statsimmunitet i vid bemärkelse.22  Diplomatisk och konsu-

lär immunitet är däremot av ett annat slag. 

 
Statsöverhuvudet åtnjuter immunitet i främmande staters domstolar eftersom han eller hon är 

högste företrädare för den suveräna staten som han/hon representerar. Statsöverhuvudet är 

immunt avseende krav som härrör från såväl officiella som privata handlingar, dock ej vid 

internationella brott i internationella domstolar (jfr. t.ex. Yerodia).23  En statschef, statsföreträ-

dare eller liknande kan således åtalas i straffprocessuella sammanhang.24  Ett sådant individu-

ellt straffansvar, kan aldrig ådömas en stat. En stat kan bara svara civilrättsligt.   

          Var går då gränsen mellan statsimmuniteten och annan, närbesläktad, immunitet så som 

t.ex. statschefens? Fox hänför den immunitet som statschefer ibland har rätt till, till ”internat-

ionella immunitetsrätter vid sidan av statsimmunitet.(övers.)”.25  Statsrepresentanters handling-

ar är skyddade av statsimmunitet när de (representanterna), bemäktigade med statlig auktoritet, 

handlar på statens vägnar. För det fall en statsrepresentant skulle åtalas för brott i en främ-

mande stat är däremot dennes eventuella immunitet av ett annat slag än statens.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Jfr. Congreso del Partido.  
19 Se s. 801 Wrange, Svenskt genombrott – statsimmuniteten i två HD-avgöranden och Al-
Adsani mot Storbritannien. 
20 ”L’état, c’est moi”, Ludvig XIV av Frankrike.  
21  Se §§ 265 och 290 Daillet m.fl, Droit international public. Jfr. även art. 3(3) FN-
konventionen om statsimmunitet 
22 s. 53 SOU 2008:2, Immunitet för stater och deras egendom. 
23 Sittande statschef är immun inför utländska nationella domstolar, men inte inför internation-
ella domstolar vid internationella brott (Yerodia). Före detta statschefer eller likande har dock 
frånkänts immunitet i utländska nationella domstolar.(Pinochet). 
24 Se härtill s. 105 ff. Bring, Mahmoudi och Wrange, Sverige och folkrätten. 
25 Se Fox, The Law of State Immunity, s. 419 ff. ”…Those immunities from the jurisdiction of 
national courts have continued as distinct regimes alongside the immunity of the artificial 
person, the State, and on occasion may be pleaded with state immunity.”  
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När en stat stäms i en civilprocess måste den handling på vilken käranden 

grundar sitt anspråk kunna tillräknas staten.26  Regeringen likställs härvidlag 

tveklöst staten, liksom statens utländska beskickning27  och vissa andra statliga 

organ.28  Militära handlingar anses vara ett kraftfullt suveränitetsuttryck och 

tillräknas därför staten.29   

Enligt art. 2.1(b), i-iv FN-konventionen om statsimmunitet skall utöver ”staten” och dess organ, 

även delstater och statliga underenheter, organ som delegerats makt att handla i ”statens suve-

räna myndighetsutövning” samt statens företrädare när de handlar med statlig auktoritet, klassi-

ficeras som stat i konventionens mening.30  

 

Frågan om forumstatens jurisdiktion är nära förbunden med frågan om stats-

immunitet. För att immunitetsfrågor skall uppstå krävs att en stat har jurisdikt-

ion. Jurisdiktion föregår således alltid immunitet och immunitet är därmed ett 

undantag härifrån. Om forumstatens domstolar uppmärksammar att den främ-

mande staten har rätt till statsimmunitet från dennas jurisdiktion, är de obehö-

riga att handlägga målet och skall följaktligen avvisa talan pga. processhinder. 

Processhindret kan undanröjas genom att den främmande staten avsäger sig sin 

statsimmunitet. 

 
Stater kan ha mer eller mindre långtgående jurisdiktionsregler. I t.ex. svensk rätt gäller i straff-

rättsligt hänseende territorialitetsprincipen och nationalitetsprincipen (se brottsbalken 

(1962:700) 2 kap.), medan det i t.ex. amerikansk rätt finns regler som i vissa fall förser domsto-

larna med universell jurisdiktion. Enligt Alien Tort Claims Act (1789) (ATCA), har ameri-

kanska domstolar civilprocessuell jurisdiktion vid skadeståndskrav mot ”icke-amerikaner” som 

brutit mot ”the law of nations”.  I Filartiga mot Peña Irala tog sig en amerikansk domstol med 

hänvisning till ATCA jurisdiktion under åberopande av att tortyr var en sådan handling i strid 

med ”the law of nations” och ådömde den utländske polisofficer som torterat käranden att till 

den senare betala ett stort skadestånd.  

         Det har även hävdats att brott mot jus cogens-normer medför universell jurisdiktion. 

Detta påståendes riktighet skall undersökas nedan under 3.2.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Badr, State Immunity: an Analytical and Prognostic View, s. 73 ff.  
27 Se t.ex. Sedelmayer mot ryska federationen (NJA 2011 s. 475). 
28 Även främmande staters örlogsfartyg har ansetts vara subjekt av sådant slag att statsimmuni-
tet, och inte någon annan form av immunitet, har kunnat göras gällande. Se t.ex. The Schooner 
Exchange v. McFaddon och NJA 1965 s. 145. Jfr. dock art. 3(3) FN-konventionen om statsim-
munitet. 
29 Se t.ex. Letelier mot Chile nedan under 3.4.3. Chile kunde inte undgå att förlora sin statsim-
munitet genom att hävda att handlingen (bilbomb) inte kunde tillräknas staten. 
30 Jfr. dock s. 95 Bring, Mahmoudi, Wrange, Sverige och folkrätten.  
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Statsimmuniteten är en processuell rättsfigur som är oavhängig det bakomlig-

gande kravets materiella grund eller den skadeframkallande handlingens even-

tuella rättsstridighet; den dirigerar blott, av praktiska skäl som syftar till att 

garantera den främmande staten de rättigheter som följer av suveränitetsprinci-

pen, kärandens talan till ett annat forum.31  

        

Med födelsen av de första enheter som idag motsvarar stater följde tanken att 

dessa var suveräna,32  men det dröjde till år 1812 och Schooner-fallet33  innan 

regeln uttrycktes i nationell rättspraxis.34  Under 1800-talet följde regeln den 

absoluta immunitetsdoktrinen och uppfattningen var härvidlag att en stat inte 

under några förhållanden kunde tvingas gå i svaromål inför en annan stats 

domstolar. De rent ”personella” omständigheterna på svarandens sida ansågs 

alltså ensamt tillräckliga för att avvisa kärandens talan (ratione personae).35   

Däremot kunde stater frivilligt avstå från att göra sin immunitet gällande. Det 

ansågs senare, när staterna vid det förra sekelskiftet började ägna sig åt kom-

mersiell verksamhet, att det ledde till materiellt otillfredsställande resultat om 

enskilda skadelidande inte tillerkändes rättsmedel mot en stat som t.ex. förfarit 

svikligt i ett kontraktsförhållande. Tidigare, under 1800-talet när liberalismen 

blomstrade, hade staterna överlåtit sina handelskontrakt till privata aktörer 

vilka fick bedriva internationell handelsverksamhet. Följaktligen uppstod inga 

immunitetsproblem som kunde förhindra enskilda skadelidandes rätt till rätts-

medel. När däremot staterna själva började engagera sig i denna verksamhet 

samtidigt som handelsmonopol infördes i vissa stater till följd av de socialist-

iska vindar blåste in över Europa, ansågs det nödvändigt att begränsa staternas 

möjligheter att åberopa statsimmunitet i rättsprocesser till vilka de instämts till 

följd av rent privaträttslig handelsaktivitet. Denna tanke, företrädd av den s.k. 

restriktiva immunitetsteorin, har sedermera kommit till uttryck i nationell rätts-

praxis och lagstiftning. Den har därutöver kodifierats i såväl den europeiska 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 S. 525 Fox, The Law of State Immunity.  
32 S. 466 (§ 275) Dailler, Fortaeu och Pellet, Droit international public och s. 14 Bröhmer, 
State Immunity and the Violation of Human Rights. 
33 Schooner Exchange v. McFaddon. 
34 S. 9 ff. Badr, State Immunity: an Analytical and Prognostic View. 
35 Även ratione materiae, sakliga skäl, kan anföras. Se s. 37 f. Bröhmer, State Immunity and 
the Violation of Human Rights. 
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statsimmunitetskonventionen (1972) som FN:s konvention om statsimmunitet 

(2004). Enligt gällande sedvanerätt torde den absoluta teorin numera vara ob-

solet.36   

          Den restriktiva doktrinen föreskriver således att en stat som handlar pri-

vaträttsligt (de jure gestionis), inte skall kunna åberopa statsimmunitet. Istället 

kan en stat bara åberopa statsimmunitet vid höghetshandlande (acta jure impe-

rii). 
 

Olika metoder har utvecklats för att underlätta bedömningen av om handlingen till sin karaktär 

är suverän eller privaträttslig. Med hjälp av den s.k. objektiva metoden kan ledning hämtas 

genom att undersöka huruvida staten i samband med det skadegörande handlandet ägnat sig åt 

myndighetsutövning. Om så är fallet torde statens handlande ha höghetskaraktär. Jfr. NJA 1999 

s. 112. Ett annat sätt är att låta handlingens syfte ligga till grund för karakteriseringen (subjek-

tiv metod).37 

          Det är inte utan vidare enkelt att fastställa om handlandet skall vara att anse som de jure 

gestionis eller imperii eftersom det emellanåt kan vara svårt att avgöra om en stat frivilligt gett 

sin i ett privaträttsligt avtal eller om det skett pga. politiskt tvång eller nödvändighet (jfr. Reid 

mot republiken Nauru).38  Se även Princz mot Tyskland nedan under 4.3 ang. definitionsfrågor 

avseende begreppet privaträttsligt handlande.  

 

Det går således att urskilja åtminstone två epoker i statsimmunitetsdoktrinens 

utveckling; dels den epok som präglades av den absoluta doktrinen, dels den 

ännu oavslutade epok som är präglad av den restriktiva doktrinen. Under se-

nare tid har emellertid den nya, postmoderna doktrinen börjat vinna mer och 

mer stöd i den folkrättsliga diskursen. Strömningen ställer sig frågan om den 

restriktiva teorin, med dess systematik uppbyggd kring höghets- och pri-

vaträttsliga handlingar, är förmögen att hantera de komplexa rättsfrågor som 

uppstår när principen om skydd för de mänskliga rättigheterna kolliderar med 

immunitetsprincipen. Den restriktiva doktrinen har i flera rättsakter kodifierats 

(FSIA, FN-konventionen och Europakonventionen om statsimmunitet), och 

därefter använts som instrument för att skydda staten från skadeståndskrav (jfr. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Enligt Fox, The Law of State Immunity (s. 257 in fine) återfinns inte längre i nationell rätts-
praxis några uttryck för att den absoluta teorin fortfarande tillämpas. Se även Francioni, Access 
to Justice as a Human Right, s. 47.  
          Se allmänt om den absoluta och restriktiva immunitetsdoktrinen Melander, Hävande av 
immunitet s. 84 f., Eek, Folkrätten, s. 393 ff. och s. 94 f. Bring, Mahmoudi, Wrange, Sverige 
och folkrätten.  
37 Jfr. art. 2(c) i FN-konventionen om statsimmunitet. 
38 Se s. 95 Bring, Mahmoudi, Wrange, Sverige och folkrätten.  
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Argentina mot Amerada Hess och Nelson mot Saudiarabien).39  Detta spär på 

den postmoderna kritiken mot den rådande systematiken, vilken man hävdar i 

praktiken konsoliderar en absolut doktrin vid staters brott. Grova brott mot 

mänskliga rättigheter torde ju svårligen kunna karaktäriseras som privaträtts-

liga handlingar. Postmodernisterna menar att statsimmuniteten inte bara bör 

avskaffas vid brott mot mänskliga rättigheter, utan till och med avskaffas helt 

och hållet. Statsimmunitetens ratio, suveräniteten, ses som obsolet och provo-

kativt; varför skall staten skyddas när den begår avskyvärda gärningar?40 

 

Statsimmuniteten är en sedvanerättslig regel och har därmed företrädesvis fått 

sitt innehåll genom nationell rättspraxis.41  Staterna är således på ett folkrätts-

ligt plan förpliktade att respektera regeln, men dess innehåll utgörs av stats-

praxis. Det har härvid anförts att regeln är en blandning av folkrätt och nation-

ell rätt,42  men en sådan mening är inte helt och hållet korrekt. Regeln hör till 

den folkrättsliga sedvanerätten vars innehåll formas av statspraxis. Alltför ex-

tensiv eller restriktiv tillämpning av regeln leder till folkrättsligt ansvar.43  

Följaktligen är det ingalunda säkert att nationell lagstiftning eller rättspraxis 

speglar regelns folkrättsliga innehåll.  

          Få rättsområdens rättsbildning och rättsutveckling inom folkrätten har 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Se nedan under 4.3. 
40 Se s. 2 och 4 Fox, The Law of State Immunity. Det faktum att det finns rättspraxis och doktri-
nära uttalanden om nödvändigheten att tillskapa ett reellt skydd för de mänskliga rättigheterna 
är i sig ett bevis på statsimmunitetsregeln är i gungning. Se Conforti och Francioni, Enforcing 
international human rights in domestic courts, s. 419.  
41 Sedvanerätten utgörs av statspraxis. Statspraxis i sin tur utgörs av staternas agerande i inter-
nationella sammanhang. Om statspraxis följer ett regelbundet mönster och följs av regeringar-
nas övertygelse om att handlingsmönstret är eller bör vara rättsligt bindande, opinio juris, upp-
står en sedvanerättslig regel. Blott viss kvalificerad sedvänja tillskrivs rättslig status och blir 
därmed sedvanerätt; exempelvis är den av staterna tillämpade praxisen att vid statsbesök rulla 
ut röd matta inte att kvalificera som sedvanerätt, utan blott som hövlighetspraxis (sedvänja). 
För att en sedvänja skall kvalificeras som sedvanerätt, krävs att staterna i sin statspraxis tilläm-
par en sedvanenorm på ett visst sätt över tid. Tillämpningen skall därutöver vara objektivt 
iakttagbar. Utöver detta objektiva krav på en viss usus krävs, som nämndes ovan, att rättstill-
lämpningen åtföljs av en övertygelse på staternas sida om att denna rättstillämpning står i över-
enstämmelse med folkrätten och därmed är rättsligt bindande (opinio juris). Om dessa rekvisit, 
dvs. kontinuerlig och uniform usus och opinio juris om att rättstillämpningen står i överens-
stämmelse med folkrätten, uppfylls har en norm som hör till den allmänna folkrätten (sedvane-
rätten) uppstått. Denna norm binder alla folkrättssubjekt på det område den gäller (regionalt 
eller globalt), men kan avtalas bort genom traktat såvida den inte är av jus cogens-karaktär. Se 
Bring, Mahmoudi, Wrange, Sverige och folkrätten, s. 29.  
42 Se. s. 407 Conforti och Francioni, Enforcing international human rights in domestic courts. 
43 Jfr. t.ex. Tyskland mot Italien, där Italien hölls folkrättsligt ansvarigt för att ”felaktigt” ha 
frånkänt Tyskland statsimmunitet (se Ferrini mot Tyskland). 
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varit så koncentrerad till nationell rättspraxis som statsimmuniteten.44  Denna 

omständighet har sin förklaring i det faktum att stater inte är immuna i civil-

processuella sammanhang inför internationella domstolar45, varför rättsliga 

frågor om statsimmuniteten främst har varit föremål för nationella domstolars 

rättskipning. Det är följaktligen främst i nationell rättspraxis som sedvanerät-

tens innehåll vad avser statsimmunitet måste sökas.  Av någon anledning härrör 

merparten av den rättspraxis som finns på området från amerikanska domsto-

lar.46  

          Nationell lagstiftning om statsimmunitet har utfärdats. Denna kan avvika 

från gällande sedvanerätt och avspeglar således inte nödvändigtvis den folk-

rättsliga regeln om statsimmunitet, vilket har visat sig vara ett problem inte 

minst i Nelson mot Saudiarabien och Argentina mot Amerada Hess. (se nedan 

under 4.3) 

          På det internationella området finns två konventioner på statsimmunite-

tens område: FN-konventionen om statsimmunitet samt den regionala europe-

iska konventionen om statsimmunitet 1972, den senare med blott 8 anslutna 

stater. Statsimmuniteten är en sedvanerättslig regel, och i relation härtill måste 

konventionerna betraktas som lex specialis. Innehållet i dem kan dock ge indi-

kationer om gällande sedvanerätt.   

           Normgivningsmaktens överlämnande till nationella domstolar har inne-

burit att regeln om statsimmunitet har kunnat ändras efter behov.47  Över-

gången från den absoluta doktrinen till den restriktiva påbörjades och konsoli-

derades just i nationella domstolar, och de senare har även haft en framträ-

dande roll i den postmoderna doktrinens utveckling.48   

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 S. 405 Conforti och Francioni, Enforcing international human rights in domestic courts. 
45 Emellertid kan internationella domstolar sakna jurisdiktion. Jfr. t.ex. Kongo mot Rwanda.  
46 Möjligen kan detta ha att göra med de vidsträckta amerikanska jurisdiktionsreglerna; jfr. t.ex. 
Alien Tort Claims Act (ATCA).  
47 Denna frihet kan leda, och har också lett, till att de nationella domstolarna har tolkat regeln 
alltför frimodigt vilket sedermera lett till att staten stämts eftersom rättstillämpningen inte har 
ansetts överensstämma med folkrätten. Jfr. t.ex. Tyskland mot Italien. 
48 Se s. 21 ff. Badr, State Immunity: an Analytical and Prognostic View.  
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2.2 Jus cogens 

En jus cogens-norm kännetecknas av att den skyddar ett intresse så fundamen-

talt att varje norm som kommer i konflikt med den inte har någon verkan.49   

          Folkrätten har traditionellt uppfattats som ett system av dispositiv rätt, 

vilket har att göra med att de rättsregler som utvecklats ur de internationella 

relationerna har skapats genom frivilliga uppoffringar, oftast genom traktat. 

Den folkrättsliga rättsbildningen har följaktligen i många fall kunnat härledas 

till statsviljan.  

          Folkrättens horisontella natur, och den därur följande avsaknaden av 

obligatoriska sanktionsmekanismer stående över statsviljan, är det så kallade 

folkrättsförnekandets grund.50  Jus cogens inträde i den positiva folkrätten ge-

nom Wienkonventionen om traktaträtten (1969) kan tänkas ha förändrat detta 

förhållande något.  

          Under arbetet som ledde fram till Wienkonventionen 1969, uttryckets 

behovet av att vertikalisera folkrätten.51  Tanken om generellt bindande all-

männa folkrättsnormer är gammal,52  men fick sitt första positiva uttryck i art. 

53 och 64 i nämnda konvention med så gott som enhälligt stöd från staterna.                                                               

          Även om kodifikationen år 1969 otvivelaktigt hade sin grund i statsviljan, 

tycks konceptet ha sin grund i naturrättsliga tankegångar. 1900-talets blodiga 

historia kan tänkas ha haft stor inverkan på tanken om det nödvändiga i att ko-

difiera dessa universella normer. Vissa ledamöter av FN:s folkrättskommission 

menade att jus cogens-konceptet enbart hade sin grund i statspraxis medan 

andra, däribland kommissionens special rapporteur Hersch Lauterpacht, föret-

rädde meningen att idén har sin grund i naturrätten och därmed i det universella 

mänskliga förnuftet. 53  Konceptet har även beskrivits som jus necessarium.54   

          Jus cogens-normerna hör till den allmänna folkrätten och närmare be-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 S. 204 Koskenniemi, Martti, Fragmentation of international law: difficulties arising from the 
diversification and expansion of international law.  
50 Se Bring, Mahmoudi och Wrange, Sverige och folkrätten s. 17 f. och Mahmoudi, Folkrätt 
som vetenskap, reflektioner över Sveriges ställningstagande i Georgienkrisen. 
51 Se Cançado Trindades föreläsning Jus cogens in Contemporary International Law, cirka en 
minut in i föreläsningen. http://legal.un.org/avl/ls/Cancado-Trindade_IL_video_1.html 
52 S. 181 f. Koskenniemi, Martti, Fragmentation of international law: difficulties arising from 
the diversification and expansion of international law. 
53 Hersch Lauterpacht skall ha sagt följande:”…rules of international morality so cogent that 
an international tribunal would consider them as forming part of those principles of law gen-
erally recognized by civilized nations…“ Se s. 155 Yearbook of the International Law Com-
mission 1953, volume II. 
54 Se Eek, Folkrätten, s. 10 ff. 



 21 

stämt till sedvanerätten.55  Avvikelse från en jus cogens-norm genom traktat är 

verkningslöst; skulle detta ske skall avvikelsen enligt art. 53 betraktas som en 

nullitet. Detta medför också att hela traktaten blir ogiltig, även om avvikelsen 

bara kommer till uttryck i vissa artiklar.56  Även avvikelse genom sedvanerätts-

lig utveckling, med ny dispositiv sedvanerätt som följd, är utan verkan enligt 

art. 53.57  Exempelvis skulle ett avtal varigenom parterna överenskommer att 

bortse från FN-stadgans våldsförbud, en bestämmelse som anses vara av jus 

cogens-karaktär58  därför vara ogiltigt. Om en ny jus cogens-norm uppstår, så-

ledes genom sedvanerättslig utveckling som resulterar i ny tvingande sedvane-

rätt, blir traktatbestämmelser som står i strid med denna ogiltiga (se art. 64).  

          De förpliktelser som följer av en jus cogens-norm gäller erga omnes, dvs 

gentemot alla folkrättsliga subjekt. De är med andra ord hela statssamfundets 

angelägenhet.  

 
Se härtill Barcelona Traction där ett brott mot en erga omnes-norm (förbudet mot viss form av 

expropriation) föranledde att Spanien inte hade rätt att underlåta att förse det skadelidande 

utländska företaget med diplomatiskt skydd. Det diplomatiska skyddet ansågs följaktligen inte 

vara begränsat till nationalitet vid brott mot erga omnes-normer. 

 

Det bör påpekas att ej alla erga omnes-normer är jus cogens. Däremot gäller 

alla jus cogens-normer erga omnes.59  

          FN:s folkrättskommission valde att inte kodifiera de normer som kunde 

tänkas vara av jus cogens-karaktär i Wienkonventionen, utan överlät denna 

uppgift till framtida rättsutveckling. Man kom emellertid med vissa förslag av 

vilka bl.a. kan nämnas förbudet mot apartheid, slaveri, folkmord och grova 

kränkningar av mänskliga rättigheter. Det saknas däremot fortfarande en aukto-

ritativ uppräkning inom folkrätten av normer som anses ha jus cogens-status. 

Förutom de ovan nämnda har bl.a. förbudet mot tortyr, sjöröveri, trafficking 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Den allmänna folkrätten består av dispositiv och tvingande sedvanerätt.  
56 Se Svanberg, En introduktion till traktaträtten, s. 54 
57 S. 185 Koskenniemi, Martti, Fragmentation of international law: difficulties arising from the 
diversification and expansion of international law. 
58 Nicaragua mot USA. 
59 S. 204 Koskenniemi, Martti, Fragmentation of international law: difficulties arising from the 
diversification and expansion of international law. 
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och aggression ansetts ha jus cogens-status.60   

Trots att konceptet fick sitt första positiva uttryck i ett avgränsat område inom 

folkrätten, traktaträtten, visade det sig snart att det hade börjat sprida sig till 

andra folkrättsliga rättsområden. Spridningen har bl.a. noterats komma till ut-

tryck på statsansvarets område, där det i art. 40 Draft articles on state re-

sponsability (2001) anges att brott mot en tvingande allmän folkrättsnorm ger 

upphov till en viss typ av statsansvar. (se nedan under 3.4.2)  

          Även på den internationella våldsanvändningens område har konceptet 

iakttagits (se Nicaragua mot USA). Det har även hävdats att jus cogens-

konceptet kommit till uttryck i den internationella flyktingrätten genom erkän-

nandet av non-refoulementprincipens tvingande karaktär. Denna princips sed-

vanerättsliga existens utanför 1951 års flyktingkonventions tillämpningsområde 

(jfr. art 33) kan bevisas genom att även konventionellt obundna stater tillämpar 

den, och dess tvingande karaktär av FN:s flyktingkommissariats uttalanden i 

Cartagenadeklarationen om flyktingar (1984).61   

          Det kanske starkaste beviset på konceptets existens utanför traktaträttens 

område består i dess inverkan på innehållet i unilaterala rättsakter. Enligt art. 

53:s lydelse är det bara traktater, dvs. bi- eller multilaterala rättsakter, som kan 

ogiltigförklaras om de avviker från jus cogens-normer. Däremot torde det nu-

mera vara så att alla unilaterala rättsakter som internationella organisationer 

utfärdar ogiltigförklaras om de strider mot jus cogens-normer, trots att art. 103 

FN-stadgan anger denna stadgas prevalens.62  

          Det finns följaktligen empiriskt stöd för att konceptet har ett tillämp-

ningsområde även utanför traktaträttens gränser.  

Jus cogens positiva inträde i folkrätten kan följaktligen sägas ha till stor del 

underminerat samtyckesprincipen och den därur följande pacta tertiis-

principens63  inflytande på traktaträttens område, eftersom det inte längre är 

möjligt för en stat att medelst s.k. persistent objection eller hänvisningar till 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 S. 188 f. Fragmentation of international law. 
61 Se sektion III p. 5 i Cartagenadeklarationen om flyktingar (1984) Jfr. även Hirsi mot Italien, 
där dock målet avgjordes på annan grund. Se också s. 55 Orakhelashvili, Peremptory Norms in 
International Law.  
62 Jfr. s. 114 Del Vecchio, Diritto delle organizzazioni internazionali och Kadi/Al Barakaat-
målet från EU-domstolen.  
63 Jfr. principen om avtalets subjektiva begränsning i nationell rätt.  
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samtyckesprincipen undkomma underkastelse av dessa grundläggande folk-

rättsliga normer.  

          Enligt art. 53:s lydelse anses en norm ha attribuerats jus cogens-status 

när den accepterats just som sådan av statssamfundet. När en ny jus cogens-

norm uppkommer, är det således inte fråga om en ny norm utan snarare om en 

norms tillskrivelse av viss (högre) kvalitet. När således jus cogens-konceptet 

kodifierades år 1969, och gjordes så med stort stöd från statssamfundet, var det 

fråga om en kodifikation av gällande sedvanerätt eftersom staternas uniforma 

opinio juris och usus därmed kunde bevisas empiriskt. Eftersom rättsbild-

ningsmakten härom lades över från staterna till ”rättsutvecklingen i sig”, fri-

kopplades de från staternas omedelbara inflytande. Ett indirekt inflytande finns 

emellertid alltjämt genom att sedvanerätten, till vilken jus cogens hör, fastställs 

av statspraxis.  

           Utöver derogationsförbudet som följer direkt av art. 53 finns alltså, in-

herent i dessa normer, en neutraliserande kraft som inte bara tillintetgör avvi-

kande dispositiv sedvanerätt vid kollision utan även neutraliserar alla former 

av beteenden (t.ex. våldshandlingar (Nicaragua mot USA), unilaterala rättsak-

ter m.m.) i strid med jus cogens. Frågan är om jus cogens-normerna därmed, 

pga. att de inte kan avtalas bort eller upphävas genom nya normer som inte har 

samma karaktär, står högre upp i en eventuell folkrättslig normhierarki och 

därmed slår ut ordinär allmän folkrätt vid kollision. En sådan hierarki vore i så 

fall en anomali i förhållande till den traditionella, konsensusbaserade folkrätten. 

Denna fråga skall undersökas i ett senare kapitel. (se nedan under 3.3.1) 
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3. Finns ett undantag från statsimmuniteten vid brott mot jus cogens-

normer? 

 
3.1.1 Relationen mellan statsimmunitet och mänskliga rättigheter 

Om den skadelidandes talan avvisas pga. statsimmunitet innebär det att denne 

har frånkänts sin rätt till rättsmedel (se t.ex. art. 6 EKMR). Kollisionen mellan 

principen om rätt till rättsmedel och principen om statsimmunitet är ett möte 

mellan två folkrättsliga rättsområden som skyddar helt skilda intressen; princi-

pen om skydd för de mänskliga rättigheterna å ena sidan och suveränitetsprin-

cipen å den andra. Immuniteten skyddar statliga intressen och de mänskliga 

rättigheterna skyddar individens. Den traditionella folkrätten är inte förmögen 

att hantera denna intressekonflikt eftersom den är byggd för att hantera blott 

mellanstatliga konflikter.  

          Den stora rättsbildning som skett på de mänskliga rättigheternas område 

efter Nürnbergprocesserna har inneburit att individen tillerkänts en utökad 

folkrättslig rättssubjektivitet. Individen har visserligen inte tillerkänts full rätts-

subjektivitet, men staterna är numera folkrättsligt förpliktade att garantera dem 

ett visst grundläggande skydd.64  Individen kan nu direkt åberopa folkrätten 

som grund för krav pga. kränkningar av dennes mänskliga rättigheter.65  Även 

det faktum att de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, i den positiva 

rätten, tillerkändes jus cogens-status år 1969 har inneburit att dessa rättigheter 

blivit hela statssamfundets angelägenhet av det skäl att de därmed gäller erga 

omnes. Denna rättsutveckling har medfört att folkrätten på ett tydligt sätt har 

förändrats i och med att staterna nu också skall tillvarata de enskildas intressen, 

en uppgift som tidigare blott skulle skötas av staterna internt.   

          De mänskliga rättigheternas uppsving har lämnat suveränitetsprincipen 

relativt oberörd. Visserligen är den absoluta immunitetsteorin passé, men fak-

tum kvarstår att grova brott enligt den restriktiva doktrinen i princip definit-

ionsmässigt hör till höghetshandlingarna. Härmed står den restriktiva doktrinen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Detta grundläggande skydd utgörs enligt neonaturrätten av en miniminivå mot vilken den 
positiva rätten skall mätas. Jfr. Nürnbergprocesserna, där den barbariska nazi-tyska rätten dis-
kvalificerades med hänvisning till vissa eviga och universella normer.  
65 I och för sig kan den naturrättsliga tanken att individen har vissa oförytterliga rättigheter 
spåras långt tillbaka i tiden, med positiva uttryck t.ex. i den franska rättighetsdeklarationen 
1789, men det dröjde fram till 1945 och andra världskrigets slut innan den enskilde tillerkändes 
rättigheter direkt genom folkrätten. Se Eek, Folkrätten s. 424 ff.  
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handfallen inför de rättsfrågor som uppstår vid kollision mellan de ovan-

nämnda principerna.  

          För att lösa konflikten mellan principerna måste inskränkningar göras i 

den princip som får stå tillbaka. Särskilt de inskränkningar som de mänskliga 

rättigheterna får tåla till förmån för statsimmuniteten kan te sig svårförståeliga 

för det allmänna rättsmedvetandet, medan inskränkningar i suveräniteten ter sig 

lättare att från ett moraliskt perspektiv rättfärdiga. Domare Loucaides kallade i 

en skiljaktig mening i Al-Adsani mot Storbritannien kärandens (Al-Adsanis) 

frånkännande av rätt till rättsmedel för ”a travesty of law”.66  

           Principen om rätt till rättsmedel, som numera har sagts existera obero-

ende av konventionell förpliktelse och därmed anses kunna grundas på sedva-

nerättslig existens,67  har i flera fall fått stå tillbaka till förmån för statsimmuni-

teten. Europadomstolen i Strasbourg har anfört att de begränsningar i rätten till 

rättsmedel som käranden får utstå till följd av att dennes talan avvisats pga. 

statsimmunitet i civilprocessuella sammanhang, är godtagbara eftersom de har 

ett legitimt syfte i form av att främja goda relationer mellan stater även om 

staten begått grova brott mot mänskliga rättigheter.68  

          Ett undantag för civilrättsliga skadeståndskrav avseende skador som här-

rör från grova kränkningar av mänskliga rättigheter föreslogs, men infördes 

inte i FN-konventionen om statsimmunitet eftersom konventionens syfte sades 

vara att kodifiera gällande sedvanerätt på området. FN:s folkrättskommission 

ansåg att det inte fanns tillräckligt stöd i statspraxis för att införa ett sådant un-

dantag i konventionstexten.69  Flera stater ansåg det lämpligt att låta frågan 

besvaras genom sedvanerättslig utveckling.70 

          Frågan har under senare år lyfts och nått hög aktualitet. Behovet har an-

setts stort att förena principen om statsimmunitet och principen om skydd för 

grundläggande mänskliga rättigheter, och då särskilt rätten till effektivt rätts-

medel. Emellertid tycks senare års rättspraxis bekräfta att den traditionella ab-

soluta immuniteten alltjämt gäller och att statsimmuniteten därmed omöjliggör 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66 Se domare Loucaides skiljaktiga mening i Al-Adsani mot Storbritannien.  
67 s. 54 f. Francioni, Access to justice as a human right. 
68 Se Fogarty mot Storbritannien från Europadomstolen. Se även t.ex. Al-Adsani mot Storbri-
tannien och McElhinney mot Irland från samma domstol.  
69 s. 505 Crawford, Brownlie’s Principles of public international law. 
70 Wrange, Svenskt genombrott – statsimmuniteten i två HD-avgöranden s. 823. 
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en civilrättslig skadeståndstalan i nationell domstol mot en främmande stat 

trots att skadan härrör ur grova kränkningar av mänskliga rättigheter.71  

 
3.1.2 Inledning; genombryts statsimmuniteten vid jus cogens-brott? 

Jus cogens-konceptet har jämställts med den internationellt privaträttsliga rätts-

figuren ordre public.72  En folkrättslig ordre public-regel skulle syfta till att 

säkra den allmänna internationella ordningen genom att inte låta skadelidande 

gå utan ersättning vid skador vållade genom jus cogens-brott. Forumstaten, och 

statssamfundet i sin helhet, skall helt enkelt inte behöva acceptera att grova 

folkrättsöverträdelser, i form av sådana brott, inte beivras. Ordre public-

resonemanget har i rättspraxis kommit till uttryck i minoritetens dissens i Al-

Adsani mot Storbritannien. De skiljaktiga ledamöterna anförde att jus cogens-

normerna alltid skall ges företräde framför andra folkrättsliga regler och är 

ytterst är avsedda att skydda den internationella ordningen.73  Denna mening 

fick dock inte gehör hos majoriteten.  

          Det är svårt att se likheter mellan ordre public på den internationella pri-

vaträttens område och en folkrättslig (tillskapad) motsvarighet. Den internat-

ionellt privaträttsliga rättsfiguren ordre public ger forumstaten förbehållsrätt för 

det fall tillämpning av utländsk rätt skulle leda till från forumstatens synvinkel 

stötande resultat.74  Det är alltså fråga om kollisionssituationer mellan olika 

nationella rättsordningars nationella rättsregler. Ett folkrättsligt, internationellt, 

ordre public-förbehåll skulle ge varje forum rätt att underlåta tillämpning av 

den folkrättsliga regeln, i detta fall statsimmuniteten, med hänvisning till inter-

nationell ordning. Denna internationella ordning skulle inte tillåta att enskilda 

skadelidande stod utan rättsmedel vid skador vållade genom jus cogens-brott. 

Man kan dock ställa sig motfrågan om inte också ett av statsimmunitetsregelns 

skyddsintressen, främjandet av goda relationer mellan stater, också är beak-

tansvärt i strävandet efter internationell ordning.75  Upprätthållandet av sådana 

goda mellanstatliga relationer har ansetts nära lierat med respekt för staters 

suveränitet och en folkrättslig ordre public-princip vid jus cogens-överträdelser 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71 Jfr. Jones mot Saudiarabien, Al-Adsani mot Storbritannien, Tyskland v. Italien, Bouzari mot 
Iran, , och Nelson mot Saudiarabien. 
72 S. 17 ff. Orakhelashvili, Peremptory Norms in International Law. 
73 S. 30 skiljaktig mening Al-Adsani mot Storbritannien. 
74 Jfr. s. 76 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt.  
75 Se. t.ex. § 54 Al-Adsani mot Storbritannien och ovan under 2.1.  
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skulle följaktligen kunna hota den typ av internationella ordning principen 

egentligen är avsedd att skydda. 

          Ordre public-resonemanget förefaller vara en omskrivning av den poli-

tiska uppfattningen att en enskild skadelidande inte bör stå utan rättsmedel vid 

skador pga. jus cogens-brott. Resonemanget är tämligen innehållslöst. 

Huruvida en reell folkrättslig ordre public-regel faktiskt existerar skall under-

sökas i det följande.  

 

Tanken att statsimmuniteten genombryts vid brott mot jus cogens-normer har 

framförts många gånger och har emellanåt godtagits i rättspraxis. I ett fall med 

svensk anknytning, von Dardel mot Sovjetunionen, tillerkändes käranden, Ra-

oul Wallenbergs halvbror Guy von Dardel, ersättning i en amerikansk domstol 

till följd av den skada som bestod i Wallenbergs avrättning. Avrättningen an-

sågs strida mot jus cogens. Den amerikanska lagstiftningen om statsimmunitet 

(FSIA76), medgav undantag från statsimmunitet blott vid privaträttsligt hand-

lande enligt den restriktiva teorin. Emellertid anförde domstolen att Sovjetun-

ionen genom att avrätta Wallenberg hade handlat i så klar strid med folkrätten, 

att FSIA:s utformning inte kunde hålla tillbaka de ”pre-existing standards of 

international law, under which a government is not immune for certain acts in 

clear violation of the universally acceptes law of nations”. Sovjetunionens 

statsimmunitet genombröts därmed, men domstolen förde ingen övertygande 

argumentation om varför principen om statsimmunitet fick stå tillbaka. Dom-

stolens rättstillämpning i von Dardel följdes inte i det senare fallet Argentina 

mot Amerada Hess, där amerikanska högsta domstolen anförde att undantag 

från statsimmunitet vid jus cogens-brott inte följer av FSIA.  

          I Ferrini mot Tyskland hade en italiensk medborgare, Ferrini, blivit de-

porterad till Tyskland under andra världskriget och därstädes utsatts för brutal 

behandling bestående i bl.a. tvångsarbete i koncentrationsläger. Italienska kas-

sationsrätten anförde att Tysklands behandling av Ferrini stred mot jus cogens 

och att Tyskland därför inte var skyddat av statsimmunitet, trots brottets hög-

hetskaraktär. Emellertid underkändes sedermera kassationsrättens tolkning av 

statsimmunitetens relation till jus cogens av internationella domstolen (se Tysk-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76 Foreign Sovereign Immunities Act. 
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land mot Italien). Samma slutsats drog grekiska högsta domstolen i Voiotia mot 

Tyskland II.77 

          Domstolarnas argumentation i de mål där käranden tillerkänts ersättning 

pga. att statsimmuniteten genombrutits är bitvis bristfällig eftersom där inte 

redogörs på ett övertygande sätt om varför statsimmuniteten, rent rättstekniskt, 

genombryts till följd av brott mot jus cogens-normer. I kommande kapitel skall 

möjliga grunder till stöd för tesen att denna rättsföljd inträder i dylika fall un-

dersökas.   

 

3.2 Universell jurisdiktion? 

Det har anförts att jus cogens-brott medför universell jurisdiktion. Således 

skulle den ansvariga staten kunna instämmas varsomhelst i världen.  I Princz 

mot Tyskland hävdade domare Wald i en skiljaktig mening att brott mot jus 

cogens-normer medför universell jurisdiktion, utan att närmare ange grunden 

härför.  

          Visserligen finns i folkrätten en regel om universell jurisdiktion vid såd-

ana brott, men den tycks vara begränsad till den internationella straffrättens 

område (jfr. t.ex. Yerodia) och gäller inte inför nationella domstolar såvida inte 

statsrepresentanten detroniserats (Pinochet). Eventuellt gäller också en lik-

nande regel vid brott mot tortyrförbudet för de stater som har ratificerat tortyr-

konventionen.78  Stater kan, som nämnts, inte åtalas varför analogin till den 

internationella straffrätten i fråga om universell jurisdiktion svårligen kan göras.   

          Universell jurisdiktion i civilrättsliga tvister med stat som svarande, 

skulle därutöver alltför mycket hota dess centrala statsfunktioner. Immunitets-

rätterna tjänar härvidlag olika syften; en enskild förbrytare kan bära konse-

kvenserna av en sådan regel, men knappast en stat.79  Om universell jurisdikt-

ion konsoliderades som allmän princip vid staters jus cogens-brott, skulle den 

flod av potentiella skadeståndsstämningar världen över mot staten riskera att 

underminera det ut suveränitetsprincipen härledda skyddet av centrala stats-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77 En lägre instans (Voiotia mot Tyskland I) tolkade emellertid statsimmunitetens förhållande 
till jus cogens på samma sätt som italienska kassationsrätten i Ferrini mot Tyskland. En grekisk 
minister vägrade dock att effektuera domen så att de skadelidande kunde utfå det skadestånd de 
tilldömts. Ministerns beslut fastställdes sedermera av grekiska högsta domstolen (Voiotia mot 
Tyskland II). Se s. 209 Francioni, Access to Justice as a human right. 
78 S. 264 f. Bring, Mahmoudi och Wrange, Sverige och folkrätten, se nedan under 3.4.1. 
79 Se nedan under 4.2. 
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funktioner, i värsta fall i form av statskonkurs.80  Den enskilde förbrytaren kan 

visserligen gå i personlig konkurs till följd av kraven, men om en stats centrala 

funktioner hotas kan ett stort antal människor komma att drabbas. Därutöver 

skulle en enskild grov förbrytares personliga konkurs knappast ses som ett allt-

för hårt straff. Därmed kan analogin till den internationella straffrättens område, 

förespråkad i domare Walds dissens, knappast göras.  

          Förmodligen ligger det faktum att jus cogens-normerna gäller erga om-

nes bakom tanken om att brott mot dem föranleder universell jurisdiktion. 

Huruvida en sådan mening är riktig skall undersökas i det kommande kapitlet 

angående universell jurisdiktion vid motåtgärder. (se nedan under 3.4.2) 

 

3.3 Undantag pga. normhierarki?81 

Om en kollision uppstår mellan statsimmunitetsregeln och en regel av jus 

cogens-karaktär, innebär det att en dispositiv allmän folkrättsnorm ställs mot 

en tvingande allmän folkrättsnorm. Om statsimmuniteten skall genombrytas 

vid jus cogens-brott pga. normhierarki krävs dels att det överhuvudtaget finns 

en folkrättslig normhierarki, dels att jus cogens-normen har företräde framför 

statsimmuniteten vid kollision. Frågorna skall behandlas i denna ordning. 

 

3.3.1 Finns en folkrättslig normhierarki? 

Som angavs ovan är en normhierarki främmande för den traditionella folkrätten. 

Staternas ställning som den traditionella folkrättens enda rättssubjekt, vid sidan 

av de internationella organisationerna, har inneburit att normbildningen tradit-

ionellt har kunnat härledas till staternas manifesterade vilja. Frågan är därmed 

om individens utökade rättssubjektivitet efter 1945 och jus cogens-konceptets 

positiva inträde i folkrätten år 1969 kan tänkas ha modifierat relationen mellan 

folkrättens rättssubjekt och folkrätten i sig och således fört viss normgivnings-

makt bort från statsviljan.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80 Se s. 13 Bröhmer, State Immunity and the Violation of Human Rights. 
81 Argumentet fördes fram i Siderman mot Argentina: ”jus cogens norms ‘enjoy the highest 
status within international law, ’ and thus ‘prevail over and invalidate . . . other rules of inter-
national law in conflict with them’. . . since sovereign immunity itself is a principle of interna-
tional law, it is trumped by jus cogens. In short, . . . when a state violates jus cogens, the cloak 
of immunity provided by international law falls away, leaving the state amenable to suit.”,  (se 
Conforti och Francioni, Enforcing international human rights in domestic courts s. 427) 
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En relation mellan rättssubjekt som är likställda måste beskrivas som horison-

tell, medan en relation mellan rättssubjekt med olika maktpositioner måste be-

skrivas som vertikal. I en vertikal rättsordning har subjekt olika mycket makt 

att styra över rättsbildning. Makten fördelas i överensstämmelse med subjektets 

position i hierarkin. Nationella rättsordningar är till sin natur vertikala eftersom 

det finns ett behov av att legitimera statens maktutövning gentemot medbor-

garna. Det som kännetecknar högre normer, t.ex. grundlag, är att de legitimerar 

eller neutraliserar lägre normer (se t.ex. i svensk rätt regeringsformen 

(1974:152) 8 kap). Hierarkin kännetecknas också av att normer på olika nivåer 

har utfärdats av organ med viss angiven normgivningskompetens. I svensk rätt 

står exempelvis en förordning lägre i normhierarkin än en lag just därför att det 

organ (regeringen) som har utfärdat förordningen enligt huvudregeln inte har 

behörighet att utfärda lagar. En förordning får härmed inte stå i strid med en 

lag, och en lag kan inte upphävas genom en lägre stående författning. 

          I en horisontell rättsordning, vilket folkrätten ofta har uppfattats som, 

återfinns ej organ med behörighet att utfärda normer av högre rang. Rättsbild-

ningen sker i takt med att statspraxis utvecklas eller att traktater sluts. Därmed 

torde alla normer i den traditionella folkrätten återfinnas på samma nivå ef-

tersom de är skapade av samma organ: statssamfundet.  

          Med utgångspunkt i det faktum att det inte finns någon inbördes hierarki 

mellan dispositiv sedvanerätt och konventionell rätt, kan man ställa sig frågan 

om det däremot finns ett hierarkiskt förhållande mellan sådana ordinära normer 

och de normer som anses vara tvingande (jus cogens).  

          Frågan är om en regel bara pga. den omständighet att den är tvingande 

medför att den återfinns på en högre position i en normhierarki. Som exempel 

kan i svensk rätt nämnas förbudet mot förfallopant i 37 § avtalslagen (1915:18).  

Denna regel föreskriver att ett avtal som innebär att borgenären får tillgodogöra 

sig panten om gäldenären inte kan betala sin skuld är ogiltigt. Med andra ord 

ogiltigförklarar den tvingande regeln ett visst handelsbruk och på så sätt kan 

slutsatsen dras att denna regel, till skillnad från de flesta övriga regler i den 

allmänna avtalsrätten, i förhållande till sedvänjan (handelsbruket) återfinns 

högre upp i en normhierarki. På samma sätt kan, på folkrättens område, det 

avtal/traktat som slöts mellan Qadaffi och Berlusconi vilket innebar att den 

libyska och italienska staten inledde ett samarbete i syfte att stoppa migration-
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en från Libyen till Italien genom att skicka tillbaka flyktbåtar till Libyen, ogil-

tigförklaras med hänvisning till att principen om non-refoulement är jus cogens. 

Jfr. Hirsi mot Italien.82  

          Därmed förefaller en norms tvingande karaktär innebära att den återfinns 

högre upp i en normhierarki, såväl i nationell rätt som folkrätt. Dualister kan 

tänkas avfärda denna argumentationslinje och kallat den för en otillåten analogi 

till nationell rätt. Om man däremot på ett monistiskt sätt betraktar folkrätten ter 

sig tanken mer naturlig och analogin, om det ens är en analogi, legitim.  

          En skillnad gentemot nationell rätt är att folkrättens normbildning inte är 

reglerad i en skriven konstitution. Det finns därför inget uttryckligt, skrivet, 

stöd för att betrakta jus cogens-normerna som överlägsna ordinär allmän folk-

rätt. Däremot kan jus cogens-konceptet tänkas höra till folkrättens allmänna 

rättsgrundsatser (jfr. art. 38 i internationella domstolens stadga), och skulle 

som sådan kunna föranleda att allmän folkrätt får stå tillbaka till förmån för en 

jus cogens-norm. Rättskällehierarki och normhierarki är dock inte samma sak, 

varför art. 38 kan bör lämnas utanför denna diskussion. 

          Jus cogens-konceptets kodifikation på traktaträttens område år 1969 kan 

tänkas användas för att understödja slutsatsen att konceptet därmed gjorde sitt 

inträde i folkrätten. Om denna slutats vore riktig skulle normernas innehåll och 

funktioner vara under statsviljans kontroll och en normhierarki hade därmed 

svårligen kunnat hävdas existera med mindre empiriskt stöd i statsviljans ut-

tryck funnes. Vidare skulle varje enskild egenskap hos en jus cogens-norm 

fordra stöd i en annan positiv norm. Slutsatsen att jus cogens i och med kodifi-

kationen år 1969 gjorde sitt inträde i folkrätten är dock felaktig; jus cogens 

gjorde vid denna tidpunkt visserligen inträde i den skrivna folkrätten, men exi-

sterade troligen redan före 1969.83  Se härtill Barcelona Traction p. 85-86 där 

följande sägs om det om det till jus cogens närbesläktade konceptet erga om-

nes: ”The pre-eminence of these obligations (erga omnes) over others is de-

termined by their content…not the process by which they are created”.  Det 

ligger alltså i erga omnes-förpliktelsernas natur ett slags företräde, varför de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82 Detta förutsätter naturligtvis att non-refoulementprincipen verkligen är av jus cogens-natur. 
Se ovan under 2.2. Jfr. Hirsi mot Italien. Non-refoulementprincipens jus cogens-karaktär hade 
mycket väl kunnat åberopas, men målet avgjordes med hänvisning till förbudet mot kollektiva 
utvisningar i EKMR:s fjärde tilläggsprotokoll. 
83 Se s. 182 Koskenniemi, Martti, Fragmentation of international law: difficulties arising from 
the diversification and expansion of international law och Eek, Folkrätten s. 10.  



 32 

positiva uttrycken av jus cogens-konceptet i art. 53 och 64 år 1969 inte kan 

läggas till grund för slutsatsen att de inte existerade tidigare. 

          Uppfattningen att jus-cogens-normerna har sin grund i statsviljan ger 

uttryck för ståndpunkten att deras innehåll har bestämts och alltjämt bestäms av 

staterna själva. Faktum kvarstår dock att FN:s folkrättskommission underlät att 

definiera normernas materiella innehåll och faktiskt överlät denna uppgift till 

rättsutvecklingen, vilket fick till följd att jus cogens-konceptet till synes okon-

trollerat började sprida sig till andra folkrättsliga områden.84  Normernas inne-

håll har alltså genom sedvanerättslig utveckling fastställts, inte genom ren 

statsvoluntarism. Spridningen vittnar otvetydigt om att normernas innehåll har 

frikopplats från statsviljan. Eftersom konceptet emanerar ur behovet85  att förse 

de mänskliga rättigheter som är av så grundläggande natur, eller som Eek sä-

ger: ”oförytterliga”,86  att de inte under några omständigheter bör kränkas, med 

ett extra starkt skydd genom att de varken genom traktat eller sedvanerätt skall 

kunna avvikas från, ligger det nära till hands att dra slutsatsen att den rättskälla 

varur de hämtar sitt innehåll är naturrätten. Att staterna ej råder över normernas 

innehåll är därmed tydligt.87   

          Följaktligen finns det ringa stöd för uppfattningen att en folkrättslig 

normhierarki måste finna stöd i en rättskälla som går att hänföra till statsviljan.  

          

Tanken om en folkrättslig normhierarkis existens vinner stöd även i rättspraxis. 

I Siderman mot Argentina anförde den amerikanska appellationsdomstolen 

att ”jus cogens norms ‘enjoy the highest status within international law…”88  I 

Al-Adsani mot Storbritannien anfördes i en skiljaktig mening att ”By accepting 

that the rule on prohibition of torture is a rule of jus cogens, the majority rec-

ognise that it is hierarchically higher than any other rule of international law, 

be it general or particular, customary or conventional, with the exception, of 

course, of other jus cogens norms.”89  I Furundžija anfördes: ”…jus cogens, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 Se ovan under 2.2. 
85 Jus necessarium. Eek, Folkrätten s. 10 f.  
86 Eek, Folkrätten s. 424.  
87 Se Furundžija § 153: ”Because of the importance of the values it protects, this principle has 
evolved into a peremptory norm or jus cogens, that is, a norm that enjoys a higher rank in the 
international hierarchy than treaty law and even “ordinary” customary rules.” 
88 S. 716 Siderman mot Argentina och Conforti och Francioni, Enforcing international human 
rights in domestic courts s. 427.  
89 S. 29 Al-Adsani mot Storbritannien.  
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that is, a norm that enjoys a higher rank in the international hierarchy than 

treaty law and even “ordinary” customary rules.90  I Bosnien och Herzegovina 

mot Jugoslavien (internationella domstolen) anfördes i en skiljaktig mening 

att ”The concept of jus cogens operates as a concept superior to both 

customary international law and treaty.”: I Tyskland mot Italien uttalade sig 

inte domstolen explicit om förekomsten av en normhierarki utan avgjorde frå-

gan om jus cogens förhållande till statsimmuniteten genom att förneka före-

komsten av en normkollision (se nedan under 3.3.2). Jfr. även Jones mot Sau-

diarabien där domstolen (House of Lords) resonerade på samma sätt.  
 

Sammanfattningsvis finns stort stöd i rättspraxis för uppfattningen att folkrät-

ten i viss mån har vertikaliserats.91  Jus cogens-normerna återfinns således på 

en högre hierarkisk nivå än allmän dispositiv folkrätt. Om det är så att jus 

cogens-konceptet existerat länge i folkrätten, vilket är troligt,92  har en sådan 

hierarki alltid funnits, men inte uppmärksammats särskilt. Den har snarare i så 

fall legat latent och aktiverats först efter 1945 i takt med att individen tillerkän-

des utökad folkrättslig rättssubjektivitet och det av neonaturrätten garanterade 

minimiskyddet. (se ovan under 3.1) 

 

3.3.2 Normkollision?  
Eftersom jus cogens-normerna är av högre hierarkisk rang än ordinär allmän 

folkrätt, uppkommer frågan om de vinner företräde framför ordinär allmän 

folkrätt vid kollision. På detta sätt skulle en väg runt statsimmunitetshindret 

kunna skapas. Statsimmuniteten, som ordinär (dispositiv) allmän folkrätt, 

skulle således inte kunna förhindra att forumstaten tar sig jurisdiktion grundad 

på den främmande statens jus cogens-brott.  

          Frågan har behandlats i rättspraxis. I Ferrini mot Tyskland ansåg itali-

enska kassationsrätten att Tyskland inte hade rätt till statsimmunitet då man 

begått brott mot jus cogens-normer. Statsimmuniteten kunde, pga. dess lägre 

hierarkiska rang, inte vinna företräde framför jus cogens-normen. Jus cogens 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90 I § 153 Furundžija. 
91 Stöd återfinns även i doktrinen, se s. 344 Orakhelashvili, Peremptory Norms in International 
Law och § 125 Daillet m.fl., Droit international public.  
92 Se ovan under 2.2 och s. 182 Koskenniemi, Martti, Fragmentation of international law: 
difficulties arising from the diversification and expansion of international law.  
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gavs således företräde framför statsimmuniteten pga. normhierarki. När fallet 

sedermera avgjordes i internationella domstolen (Tyskland mot Italien) efter att 

Tyskland stämt Italien för den folkrättsöverträdelse som bestod i att man hade 

frånkänt Tyskland statsimmunitet, följde internationella domstolen inte itali-

enska kassationsrättens resonemang. Domstolen uttalade sig inte om huruvida 

påståendet att förbudet mot deportation och slavarbete är av jus cogens-natur 

var riktigt, men antog för resonemangets skull att så var fallet. Man uttalade sig 

inte heller explicit om existensen av en normhierarki, utan avgjorde frågan ge-

nom att hävda att någon normkollision inte var för handen, då det inte uppstår 

någon normkonflikt när en jus cogens-norm möter regeln om statsimmunitet 

eftersom den förra är en materiell regel och den senare är processuell.  

 
”The two sets of rules address different matters. The rules of State immunity are procedural in 

character and are confined to determining whether or not the courts of one State may exercise 

jurisdiction in respect of another State. They do not bear upon the question whether or not the 

conduct in respect of which the proceedings are brought was lawful or unlawful.” 93  

I Jones mot Saudiarabien hade käranden, den brittiske medborgaren Jones, 

blivit torterad av saudiska myndigheter och därefter stämt Saudiarabien i Stor-

britannien. House of Lords kom fram till att det i folkrätten inte finns något 

allmänt undantag från regeln om statsimmunitet vid skada pga. tortyr utom-

lands. Tortyren konstituerade visserligen ett jus cogens-brott, men House of 

Lords menade i likhet med internationella domstolen i det yngre fallet mellan 

Tyskland och Italien, att jus cogens-normer inte kan vinna företräde framför 

statsimmuniteten. Reglerna går nämligen inte att mäta mot varandra eftersom 

de till karaktären är väsensskilda. Statsimmuniteten är en processuell, dvs. 

formell, regel och jus cogens är en materiell regel. I domen refererades ett utta-

lande av Fox (§ 44):  

 
”State immunity is a procedural rule going to the jurisdiction of a national court. It does not 

go to substative law; it does not contradict a prohibition contained in a jus cogens norm but 

merely diverts any breach of it to a different method of settlement. Arguably, then, there is no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93 Se § 93 Tyskland mot Italien. 
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substantive content in the procedural plea of State immunity upon which a jus cogens mandate 

can bite”. 94 

 

Distinktionen mellan processuella och materiella normer är följdriktig med 

beaktande av vad som ovan under 2.1 anfördes om statsimmuniteten som ett 

rent processuellt institut: om forumstatens domstolar uppmärksammar att den 

främmande staten har rätt till statsimmunitet pga. rationae personae, skall talan 

avvisas pga. processhinder. Statsimmuniteten beaktar därmed inte det bakom-

liggande kravets materiella grund utan dirigerar bara kärandens talan till ett 

annat forum.95  Statsimmuniteten och ansvarsfrågan är därför oberoende av 

varandra. Visserligen kan det, som postmodernisterna har hävdat, tyckas stö-

tande för det allmänna rättsmedvetandet att en sådan till synes svårförståelig 

princip som den om suveränitet kan konstituera oöverstigliga hinder för skade-

lidande med materiellt högst berättigade krav att materialisera sin rätt. Anvis-

ningen till ett annat forum kan därutöver anses illusorisk eftersom ett sådant 

ofta inte finns.   

 

En annan intressant fråga som anknyter till teorin om normkollisioner uppkom 

också i tvisten mellan Tyskland och Italien och har att göra med staters möjlig-

heter att sinsemellan avtala bort sina medborgares skadeståndsrätt. Tyskland 

och Italien hade i ett fredsavtal 1947 reglerat italienska medborgares rätt att 

kräva Tyskland på skadestånd för skador vållande under andra världskriget.96  

Kärandens (Ferrinis) skador omfattades av fredsavtalet. Att genom traktat av-

tala bort skadelidandes skadeståndsrätt, som härrör ur skada vållad till följd av 

jus cogens-brott, kan tyckas stämma illa överens med art. 53 Wienkonvention-

en. Frågan är om ett sådant avtal är giltigt. Att avtalet otvivelaktigt är en hög-

hetshandling har knappast någon betydelse. Jus cogens-brotten bestod i de 

handlingar som utfördes av Tyskland under andra världskriget (deportation, 

tvångsarbete m.m.) Det är alltså dessa handlingar som inte står i överensstäm-

melse med jus cogens-förbudet. Att genom avtal frånkänna de skadelidande 

rätt till skadestånd står inte i strid med t.ex. deportationsförbudet eller förbudet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
94 S. 525 Fox, the Law of State immunity.  
95 Detta påstående är emellertid inte oantastligt. Exempelvis måste en prövning av kravets 
materiella grund alltid göras för att avgöra om forumstaten har jurisdiktion grundad på den 
restriktiva teorin.   
96 Art. 77(4) Trattato di Parigi fra l'Italia e le potenze alleate 1947.  
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mot slavarbete, utan med rätten till rättsmedel. Denna rätt anses inte tillhöra 

jus cogens-gruppen och inskränkningar i den har tillåtits och accepterats.97  

Därmed är det inte fråga om någon normkollision mellan jus cogens och rätten 

till rättsmedel, varför fredsavtalet inte kan angripas på denna grund.  Istället 

består normkollisionen i en konflikt mellan rätten till rättsmedel och en trak-

taträttslig bestämmelse (fredsavtalet), dvs. två normer två samma hierarkiska 

nivå. Hur denna konflikt löses skall inte undersökas här. Däremot kan tilläggas 

att, om rätten till rättsmedel gick segrande ur denna strid, Tysklands statsim-

munitet likväl skulle kunna förhindra de skadelidande att materialisera sin rätt 

pga. distinktionen mellan materiella och processuella normer.98   

  

Jus cogens, som materiell regel, riktar sig mot och kan ogiltigförklara ett visst 

beteende (jfr. art. 53 Wienkonventionen), men har ingen potential att påverka 

frågan på vilket sätt eller om beteendet kan underkastas judiciell prövning. Det 

senare är nämligen en uppgift för processrätten (den formella rätten), vars upp-

gift är att bestämma på vilket sätt och under vilka förutsättningar det materiella 

kravet kan materialiseras. Statsimmunitetsregeln hör således till förfarandereg-

lerna och jus cogens till ansvarsreglerna. Det finns som sagt ingen nödvändig 

relation mellan ansvarsfrågan och frågan om en stat skall åtnjuta statsimmuni-

tet. Att jus cogens-normen för med sig ett förbud mot ett visst beteende, t.ex. 

en traktatbestämmelse med visst innehåll eller en våldshandling, förser i sig 

inte den skadelidande med en rätt till rättsmedel.99  En vidhäftande processuell 

dimension saknas.  

          Eftersom materiella och processuella normer till synes inte är kommen-

surabla, borde två normer av samma typ vara kommensurabla. Det skulle alltså 

krävas att det till jus cogens-normen är knutet en processuell dimension för att 

den skall komma i konflikt med statsimmuniteten. Eftersom det inte förefaller 

som om det finns en sådan processuell dimension inherent i jus cogens-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97 Se t.ex. från Europadomstolens rättspraxis Al-Adsani mot Storbritannien, Fogarty mot Stor-
britannien och McElhinney mot Irland. Jfr. dock Kadi/Al-Barakaat från EU-domstolen.  
98 Jfr. Al-Adsani mot Storbritannien.   
99 Jfr. Jones mot Saudiarabien § 45:. ”To produce a conflict with state immunity, it is therefore 
necessary to show that the prohibition on torture has generated an ancillary procedural rule 
which, by way of exception to state immunity, entitles or perhaps requires states to assume civil 
jurisdiction over other states in cases in which torture is alleged. Such a rule may be desirable 
and, since international law changes, may have developed. But, contrary to the assertion of the 
minority in Al-Adsani, it is not entailed by the prohibition of torture.”  
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normerna, krävs stöd i andra folkrättsliga normer. Härvidlag är såväl erga om-

nes-konceptet som vissa traktatbestämmelser intressant, och skall behandlas 

nedan under 3.4.1 och 3.4.2.  

          Sammanfattningsvis verkar det inte som om statsimmuniteten genom-

bryts vid jus cogens-brott pga. normhierarki. En sådan hierarki finns visserli-

gen, men är ovidkommande eftersom någon normkonflikt inte aktualiseras. 

Visserligen kan det tyckas stötande att rätten till rättsmedel får stå tillbaka till 

förmån för statliga suveränitetsintressen, men alla argument som går ut på 

statsimmuniteten bör genombrytas pga. nödvändighet eller liknande passar 

svårligen in i en juridisk argumentation. Tesen att ett genombrytande av stats-

immuniteten är nödvändigt vid brott mot jus cogens är naturlig och hedervärd, 

men skulle oundvikligen leda till den nästan provokativa frågan om det är värt 

att, pga. brottets grova karaktär, avskaffa distinktionen mellan formell och ma-

teriell rätt. Alla skador som härrör från jus cogens-brott skulle då leda till nå-

gon slags omedelbar gottgörelse. Alla sådana argument i stil med ”nödvändig-

het” är blott parafraser för en ideologisk-politisk uppfattning, dvs. att mänsk-

liga värden bör vinna företräde framför statliga suveränitetsintressen. 

 

3.4 Alternativa tillvägagångssätt 
 

3.4.1 Implicit avsägelse av immunitetsrätt  

Att stater kan avsäga sig sin immunitet är okontroversiellt.100  Detta kan anting-

en ske uttryckligen, så som t.ex. i privaträttsligt kontrakt eller genom tydlig 

förklaring härom, eller till följd av statens konkludenta handlande. En stats 

utevaro vid t.ex. huvudförhandling kan inte tolkas som en sådan implicit avsä-

gelse och på så vis leda till tredskodom, men däremot anses staten implicit ha 

avsagt sig sin immunitetsrätt vid vidtagande av processåtgärder (t.ex. intervent-

ion).101  I Siderman mot Argentina hade käranden, Siderman, i förhör med an-

ledning av brottsmisstanke i Argentina bl.a. blivit torterad och hotad av militär-

juntan, varför han sedermera flytt till USA. Argentinskt rättsväsende hade då 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100 Se s. 501 f. Crawford, Brownlie’s Principles of public international law och s. 258 ff. Fox, 
The law of state immunity.  
101 § 290.2 Daillier m.fl. Droit international public och SOU 2008:2, Immunitet för stater och 
deras egendom  s. 37. Jfr. även NJA 1972 C 434; en skiljeklausul är inte ett uttryckligt avstå-
ende från statsimmunitet. 
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bett amerikanskt rättsväsende om straffprocessuell hjälp, varvid en kalifornisk 

domstol befattade sig med ärendet. Genom att i straffprocessen ha involverat 

utländskt rättsväsende ansåg den amerikanska domstolen att Argentina implicit 

avsagt sig sin statsimmunitet varför det stod fritt för domstolen att pröva Ar-

gentinas skuld.   

          Brott mot jus cogens-normer har i sig ensamt sagts medföra att den an-

svariga staten implicit har avsagt sig sin rätt att bli behandlad som en suverän 

stat.102  Statsimmuniteten är ett privilegium stater tillerkänts bl.a. för att främja 

goda mellanstatliga relationer och när så en stat begår brott mot så fundamen-

tala regler som jus cogens, bör immunitetsskyddet ha upphört just pga. underlå-

tenheten att visa respekt för dessa relationer. Deduktionen förefaller felaktig; 

det måste rimligtvis på statens sida kunna påvisas någon form av subjektiv vilja 

till avsägelse av immunitetsprivilegiet. Argumentationen om implicit avsägelse 

pga. jus cogens-brott misslyckades i Princz mot Tyskland. Domare Wald var 

återigen skiljaktig: ”Germany waived its sovereign immunity by violating the 

jus cogens norms of international law condemning enslavement and genocide”. 

Majoriteten menade emellertid att det måste ha manifesterats en tydligare vilja 

från den stämda statens sida till avsägelse. Detta tycks vara en korrekt slutsats.  

 

Staters deltagande i internationella projekt för skydd av mänskliga rättigheter 

har ansetts implicit medföra en förpliktelse att underkasta sig främmande stad-

geparts nationella jurisdiktion om den deltagande staten begår brott mot de 

värden projektet är avsett att skydda.103  Vad skulle syftet med deltagandet an-

nars vara värt? Argumentet lyder att de stater som ratificerat konventioner som 

innehåller rätt till rättsmedel också medger att de rättssubjekt som normen 

adresserar, inte bara underkastar sig domstolarnas jurisdiktion i det egna landet 

för brott mot konventionen, utan även jurisdiktion i samtliga stadgeparters nat-

ionella domstolar. Exempelvis kan man ställa sig frågan om en tortyrhandling, 

som kan tillräknas en stat som har ratificerat ett internationellt instrument av-

sett att bekämpa terrorism medelst universell straffrättslig jurisdiktion (jfr. §§ 

6-7 tortyrkonventionen), kan konstituera ett undantag också från civilprocessu-

ell immunitet (statsimmunitet).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102 Jfr. s. 194 Bröhmer, State Immunity and the Violation of Human Rights. 
103 Se Conforti och Francioni, Enforcing international human rights in domestic courts, s. 423.  
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I det internationellt straffrättsliga fallet Furundžija anförde ICTY att: ”…it would seem that 

one of the consequences of the jus cogens character bestowed by the international community 

upon the prohibition of torture is that every State is entitled to investigate, prosecute and pun-

ish or extradite individuals accused of torture, who are present in a territory under its jurisdic-

tion.” 104 

Även om det i tortyrkonventionens fall rör sig om straffrättslig jurisdiktion, kan 

alltså frågan ställas om en stat som begår tortyrhandlingar bör vara skyddad av 

statsimmunitet vid civilrättsliga krav från enskilda skadelidande och om en 

analogi till den internationella straffrättens område är möjlig att göra.  

          Denna tanke, dvs. att förpliktelser uttryckta i traktat tillsammans med 

stadgeparts brott mot sådana förpliktelser, kan ses som ett implicit avkall avvi-

sades i Jones mot Saudiarabien. House of Lords anförde att syftet med tortyr-

konventionen är just att beivra straffrättsligt, och således individuellt, ansvar 

för tortyrbrott. Civilrättsligt ansvar, som det alltid är fråga om när en stat stäms, 

faller utanför konventionens område varför implicit avsägelse av immunitets-

rätt inte ansågs vara möjligt.105  Emellertid har i straffrättsliga sammanhang 

sådan implicit avsägelse av immunitetsrätt godtagits till följd av konventionell 

förpliktelse (Pinochet).106   

 
Ang. Jones mot Saudiarabien. Eftersom såväl Storbritannien som Saudiarabien har ratificerat 

tortyrkonventionen torde Storbritannien kunna förse Jones med diplomatiskt skydd och stämma 

Saudiarabien pga. traktatbrott. Art. 14 ålägger varje traktatslutande stat att garantera att den 

skadelidande hålls skadelös. På denna grund skulle alltså en implicit avsägelse kunna konstrue-

ras, men det förutsätter som sagt att Storbritannien visar en vilja vara den skadelidande be-

hjälplig. Realpolitiska skäl kan alltid inverka på en stats vilja att vidta sådana åtgärder mot en 

annan stat.   

 

            I von Dardel mot Sovjetunionen framfördes argumentet att då Sovjetun-

ionen hade ratificerat konventionen om the Prevention and Punishment of Cri-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
104 Se § 156 Furundžija. 
105 Se § 19 i Jones mot Saudiarabien, Lord Bingham, ”…the case (Pinochet) was categorically 
different from the present, since it concerned criminal proceedings falling squarely within the 
universal criminal jurisdiction mandated by the Torture Convention and did not fall within 
Part 1 of the 1978 Act.” 
      Se även den civilprocessuella tvisten mellan Bouzari och Iran, i vilken en kanadensisk 
domstol kom till samma slut som i Jones.   
106 § 243 ff., Pinochet.  
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mes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 

(1973), som i art. 2(1-2) ålägger stadgeparter att beivra dylika brott; man im-

plicit hade avsagt sig sin statsimmunitet genom att begå just sådana brott. Kä-

randens bror, diplomaten Raoul Wallenberg, hade avrättats i Lubjankafängelset. 

Denna gärning konstituerade såväl ett brott mot konventionen som mot jus 

cogens. Eftersom USA också var stadgepart menade kärandesidan att Sovjetun-

ionen bara hade att vänta stämning i stadgeparters domstolar. Domstolen avvi-

sade argumentet och anförde härvid att avsägelse av immunitetsrätt måste gö-

ras mer explicit.107 

          Sammanfattningsvis tycks rättspraxis inte ge uttryck för ett allmänt un-

dantag pga. implicit avsägelse av statsimmunitet vid jus cogens-brott. En alltför 

frimodig tillämpning av teorin om implicit avsägelse vid staters engagemang i 

internationellt samarbete om skydd för mänskliga rättigheter skulle kunna leda 

till oönskade konsekvenser. Det är nämligen viktigt att de konventioner som 

finns angående skydd för mänskliga rättigheter får många stater att ansluta sig 

för att skyddet skall bli universellt, och därmed reellt, och konsoliderandet av 

en allmän princip om implicit avsägelse pga. traktaträttslig förpliktelse skulle 

kunna leda till att många stater av rädsla valde att inte ratificera dem. En bättre 

lösning vore att till traktatet foga en fakultativ jurisdiktionsklausul genom vil-

ken staterna underkastar sig främmande domstolars jurisdiktion vid brott mot 

konventionen. En liknande lösning återfinns som bekant i art. 56 EKMR, ge-

nom vilken stadgeparterna underställs europadomstolens jurisdiktion. Att på 

annat sätt fingera en sådan jurisdiktionsklausul tycks det inte finnas något ut-

rymme för.  

          Man kan därutöver ställa sig frågan om inte en traktat måste vara self-

executing, dvs. vara utformad så att enskilda direkt i nationella domstolar kan 

åberopa traktatet utan att det har inkorporerats i nationell rätt, för att kunna 

grunda rätt att i forumstatens domstolar instämma stat som är stadgepart.108  

Rättsakter som utfärdas av EU är self-executing,109  på samma sätt som EKMR 

(jfr. art 3), medan det är mer tveksamt om t.ex. 1966 års FN-konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter är en traktat av sådan natur. I tortyr-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
107 Se s. 423 Conforti och Francioni, Enforcing international human rights in domestic courts. 
108 § 149 Daillet m. fl. Droit international public.  
109 Jfr. van Gend en Loos. 
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konventionens fall har det angetts att konventionens första artikel, i vilken 

anges att stadgeparterna förbinder sig att aktivt verka för att konventionen ef-

terlevs, inte är self-executing.110   

          Med hänsyn till det ovan anförda om fingerade jurisdiktionsklausuler 

och med tanke på att det finns flera konventioner som är utformade på ett sätt 

som gör att enskilda inte direkt i nationella domstolar kan åberopa dess artiklar, 

och särskilt i stater med en dualistisk syn på folkrätten,111  kan tänkas att någon 

regel om undantag från statsimmunitet pga. implicit avsägelse som en följd av 

jus cogens-brott inte finns. Även avsaknaden av sådana uttryck i rättspraxis 

talar för detta. Rättsläget är något oklart.  

  

3.4.2 Erga omnes-förpliktelser och statsansvar 

Eftersom jus cogens-normerna har konstaterats sakna processuell dimension 

kan de inte ensamt vinna företräde framför en processuell norm som statsim-

muniteten. Om så skall ske måste stöd härför finnas i andra folkrättsliga nor-

mer. En sådan norm måste förse jus cogens-normen med en sådan processuell 

dimension för att den skadelidande skall kunna genomdriva sitt materiella krav.  

          Härvidlag är erga omnes-konceptet intressant. I Barcelona Traction 

gjorde internationella domstolen en distinktion mellan å ena sidan förpliktelser 

som en stat kan ha mot en stat och å andra sidan förpliktelser som gäller erga 

omnes; dvs. gentemot alla stater. Alla jus cogens-normer gäller som sagt erga 

omnes. Man kan därmed ställa sig frågan om erga omnes-normerna till sin na-

tur är sådana processuella normer med hjälp av vilka jus cogens-normerna 

skulle kunna förses med en processuell sida.  

          Att jus cogens-normerna gäller erga omnes innebär att alla stater är skyl-

diga att vidta åtgärder för att beivra sådana överträdelser. De är därmed hela 

statssamfundets angelägenhet och samtliga stater har rätt att göra erga omnes-

överträdelser gällande (jfr. art 40 och 48 Draft articles on State Responsability 

(2001)). Frågan är om en stat, som enligt art. 48 har rätt att göra en erga om-

nes-överträdelse gällande, också har jurisdiktion. I Kongo mot Rwanda hade 

det faktum att Rwanda gjort sig skyldigt bl.a. till folkmord föranlett att Kongo 

stämt Rwanda inför internationella domstolen. Rwanda hade emellertid reser-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
110 S. 48, Boulesbaa, The U.N. Convention on Torture and the Prospects for Enforcement.  
111 Jfr. s. 43 Bring, Mahmoudi och Wrange, Sverige och folkrätten. 
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verat sig mot domstolens jurisdiktion varför frågan uppkom om domstolen 

istället kunde grunda sin behörighet på den omständighet att Rwanda gjort sig 

skyldigt till jus cogens-brott. Internationella domstolen besvarade denna fråga 

nekande; blott samtycke kan ligga till grund för domstolens jurisdiktion.   

          Internationella domstolens dom klargör att verbet ”invoke”/(”göra gäl-

lande”) i art. 48 inte skall förstås som att domstolen i den stat saken ”görs gäl-

lande” därmed har jurisdiktion. Erga omnes-normerna är därför inte till sin 

natur processuella, de reglerar blott ansvarsfrågan. Till skillnad från jus 

cogens-normerna, vilka också bara reglerar ansvarsfrågan, anger också erga 

omnes-normerna ansvarets omfattning. En skadevållande stat är alltid ansvarig 

för denna handling, men frågan om nationella domstolar har domsrätt att pröva 

ansvarsfrågan är en annan. De erga omnes-förpliktelser som följer av ett jus 

cogens-brott förser därmed inte domstolstolarna i den stat där den skadelidande 

gör sitt krav gällande nödvändigtvis med en rätt till jurisdiktion.  

 

Mot bakgrund av folkrättens brist på sanktionsmekanismer har i sedvanerätten 

staternas rätt att vidta motåtgärder mot en annan stats folkrättsöverträdelse er-

känts. Sedvanerätten på statsansvarets område har nedtecknats i Draft articles 

on State Responsability (2001).112  En statlig handling kan vara materiellt olag-

lig, men såväl nationella som internationella domstolar kan sakna behörighet 

att underställa olagligheten rättslig prövning. Motåtgärderna spelar därmed en 

viktig i roll i upprätthållandet av regelefterlevnaden på folkrättens område.  

          En förutsättning för att en stat skall ha rätt att vidta motåtgärder är att 

staten har lidit skada (se art. 42). Frågan är om en stats illabehandling av andra 

staters medborgare är en sådan gärning som föranleder statsansvar. Om så vore 

fallet är den stat vars medborgare blivit kränkta berättigad att vidta motåtgärder 

mot den andra staten för att beivra dennas folkrättsöverträdelse (jfr. art. 22). 

Man kan ställa sig frågan om en sådan motåtgärd skulle kunna bestå i att fo-

rumstaten underlåter att tillerkänna den främmande staten statsimmunitet.   

          Ett sådant tillvägagångssätt finner inget stöd i rättspraxis. Även om sta-

ten kan anses ha lidit skada till följd av att dess medborgare utsatts för jus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
112 Se s. 124 Bring, Mahmoudi och Wrange, Sverige och folkrätten.  
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cogens-kränkningar, vilket mycket väl är möjligt,113  är det ändå tveksamt om 

en stat som motåtgärd får neka en främmande stat immunitetsrätt i nationell 

domstol. Detta beror på att statsansvar och jurisdiktion är skilda folkrättsliga 

rättsområden med olika syften. Statsansvar handlar om staters ansvar gentemot 

andra stater för folkrättsöverträdelser, medan jurisdiktion handlar om hur och 

var talan får väckas. En stats rätt till immunitet har därför inget att göra med 

dess ansvar för folkrättsöverträdelser. En avvisad talan pga. svarandens immu-

nitetsrätt utsläcker således inte den senares internationella ansvar att reparera 

skadan. Den skadelidande staten kan utöva motåtgärder i form av repressalier 

mot den felande staten. Om folkrättsöverträdelsen består i jus cogens-brott står 

dessutom kollektiva åtgärder till förfogande, så som t.ex. handelsembargo. Så-

dana erga omnes-överträdelser föranleder enligt art 48 (b) och 40(1) att troligen 

vilken stat som helst kan göra överträdelsen gällande eftersom något objektivt 

skaderekvisit ej finns. Jus cogens-överträdelser anses i sig skada hela statssam-

fundet eftersom de inte under några omständigheter bör accepteras i en rätts-

ordning. 

          Således kan en jus cogens-överträdelse leda till statsansvar och därmed 

sanktioner genom motåtgärder. Jus cogens-normens erga omnes-karaktär med-

för dock inte att de också har en processuell dimension (jfr. Kongo mot 

Rwanda). Motåtgärd i form av frånkännande av immunitetsrätt följer inte av 

reglerna på statsansvarets område. Den skadelidandes möjlighet att genomdriva 

sin skadeståndsrätt är således avhängig statens vilja att förse denne med diplo-

matiskt skydd för att sedan medelst motåtgärder och politiskt tryck förmå den 

felande staten att reparera skadan. En sådan lösning kan vara problematisk ef-

tersom det inte alltid är politiskt möjligt för en stat att vidta sådana åtgärder 

mot en annan stat.   

  

3.4.3 Skadegörande handling på forumstatens territorium 

Ett undantag från statsimmunitet har i statspraxis erkänts avseende person- och 

sakskador vållade av en stat på forumstatens territorium. Detta undantag har 

tillika kodifierats i FN-konventionen om statsimmunitet, Europakonventionen 

om statsimmunitet (se art. 12 resp. art. 11) samt FSIA (se § 5). Skälet bakom 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
113 Se s. 35 ff. Bring, Mahmoudi och Wrange, Sverige och folkrätten. 
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undantaget grundar sig på att forumstatens intresse av att kunna utöva jurisdikt-

ion över de rättsstridiga handlingar som företagits på det egna territoriet har 

ansetts skyddsvärt.114  Undantaget är alltså ett utflöde ur territorialitetsprincipen. 

Det har även ansetts stötande att enskilda skadelidande kan stämma forumsta-

ten pga. dennas misskötsel, men inte en främmande stat. Forumstatens intresse 

av att kunna upprätthålla centrala statsfunktioner på eget territorium har här-

med beaktats.115 

         Regeln konstituerar alltså ett undantag från statsimmunitet vid skadevål-

lande handlingar som kan, men inte nödvändigtvis behöver, ha karaktären av 

jus cogens-brott. Distinktionen mellan acta jure imperii och acta jure gestionis 

är följaktligen i detta avseende ovidkommande.  

 
Emellertid kan regeln vara svår tillämpa; ett antal rekvisit måste uppfyllas för att statsimmuni-

teten skall genombrytas. För det första skall den skadevållande handlingen eller underlåtenhet-

en kunna tillräknas staten. För det andra skall skadan ha ”inträffat” helt eller delvis på forum-

statens territorium och för det tredje skall den eller de skadevållare för vilka staten har ett slags 

principalansvar ha befunnit sig på forumstatens territorium när handlingen ägde rum. Jfr. art. 

12 FN-konventionen om statsimmunitet.   

         

Regeln är viktig eftersom den har potential att förse skadelidanden med en rätt 

till rättsmedel, inte bara vid smärre brott begångna av den främmande staten, 

utan även vid grova kränkningar av mänskliga rättigheter av jus cogens-typ. I 

Letelier mot Chile fann en amerikansk appellationsdomstol att Chile inte kunde 

skyddas av statsimmunitet mot det skadeståndskrav som restes mot dem pga. 

att Pinochets DINA-agenter,116  vars handling staten Chile tillräknades, hade 

mördat den före detta ambassadören Orlando Letelier på amerikanskt territo-

rium eftersom handlingen ansågs som ”clearly contrary to to the precepts of 

humanity as recognized in both national and international law.” Domstolen 

tog sig således jurisdiktion grundat på territorialitetsprincipen.  

          Regeln om skadegörande handling på forumstatens territorium har även 

tillämpats i rättsordningar i vilka den inte är kodifierad i nationell lagstiftning 

och har då baserats direkt på sin sedvanerättsliga existens. I Ferrini mot Tysk-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114 S. 309 Fox, The law of state immunity.  
115 S. 412 Conforti och Francioni, Enforcing international human rights in domestic courts.  
116 Dirección de Inteligencia Nacional. 
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land hade jus cogens-brottet (tvångsarbete, deportation m.m.) fullbordats på av 

Tyskland ockuperat italienskt territorium. Italienska kassationsrätten tilläm-

pade regeln om skadegörande handling på forumstatens territorium och ut-

dömde skadestånd till käranden.117  När fallet sedermera avdömdes i Internat-

ionella domstolen efter att Tyskland stämt Italien för att folkrättsstridigt ha 

frånkänt dem statsimmunitet, avvisade internationella domstolen Italiens grund 

att skadan fullbordats på forumstatens territorium. Domstolen anförde att un-

dantaget pga. skadegörande handling på forumstatens territorium inte var till-

lämpligt eftersom brotten fullbordats under väpnad konflikt, av väpnade styr-

kor på ockuperat territorium.  
 

Regeln om skadegörande handling på forumstatens territorium utgör som synes 

inget allmänt undantag från principen om statsimmunitet eftersom det bara 

medges under speciella förhållanden. Inte desto mindre är regeln viktig ef-

tersom den har potential att emellanåt förse den skadelidande med rättsmedel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
117 Se även Voiotia mot Tyskland I, med samma utgång. 
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4. Avslutande diskussion  

 

4.1 Förhållandet mellan statsimmunitet och jus cogens enligt gällande rätt  
Efter vad som hittills har framkommit i detta arbete, tycks slutsatsen kunna 

dras att det i varje fall inte finns något allmänt undantag från principen om 

statsimmunitet vid jus cogens-brott. Internationella domstolar har varit särskilt 

restriktiva med att medge ett sådant undantag (jfr. t.ex. Jones mot Saudiarabien 

och Tyskland mot Italien), medan nationella domstolars rättstillämpning i frå-

gan har varierat kraftigt. Den postmoderna doktrinen har därmed ännu inte fått 

fäste i sedvanerätten. 

          Vid första anblick ger jus cogens-konceptet upphov till en sensation av 

dess oerhörda potential; så fort jus cogens-stridigt beteende uppmärksammas 

borde det ipso facto beivras. Det har emellertid visat sig att det inte är alldeles 

så enkelt. Även om jus cogens-normerna inte bara har potential att neutralisera 

avvikelser som tillkommit genom traktat eller ny sedvanerätt (art. 53), utan 

även allt avvikande beteende,118  är de dock inte förmögna att självständigt ne-

utralisera det avvikande beteendet då de till sin natur blott är materiella. En 

processuell dimension saknas. Grova brotts upphovsmän kan därmed inte ome-

delbart till följd av en jus cogens-överträdelse lagföras. Forumfrågan (jurisdikt-

ionen) måste hanteras självständigt. Jurisdiktionsregler verkar alltså självstän-

digt i förhållande till ansvarsregler. Att jus cogens-förbrytelser ger upphov till 

erga omnes-ansvar innebär inte att förbrytaren kan instämmas varsomhelst, 

utan enbart att förbrytarens skuld kan göras gällande av en större krets subjekt 

än de som rent objektivt har påverkats av handlingen.  

          Frånvaron av ett allmänt undantag innebär inte att skadelidanden alltid är 

rättslös. Åtminstone en undantagssituation kan skönjas, nämligen i de fall fo-

rumstaten kan grunda sin jurisdiktion på regeln om skadegörande handling på 

forumstatens territorium. Möjlighet till internationell straffprocess finns också 

till hands, men frågan är om denna väg alltid är framkomlig. Dessutom kan inte 

helt uteslutas att frånkännande av statsimmunitet kan göras pga. traktatförplik-

telse.  
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4.2. Det allmänna strävandet efter att beivra grova brott mot mänskliga 

rättigheter 

Till följd av inrättandet av den internationella krigsförbrytartribunalen för det 

forna Jugoslavien (1993) och Rwanda (1994) samt den internationella brott-

målsdomstolen (2002), kan åtminstone ett ökat engagemang från statssamfun-

dets sida att beivra grova brott mot mänskliga rättigheter skönjas. Detta enga-

gemang har också kommit till uttryck dels i den alltjämt pågående processen 

mot Karadžić i ICTY för dennes påstådda skuld i Srebrenicamassakern, dels i 

Yerodia-målet där internationella domstolen visserligen anförde att statschefer 

och vissa ministrar (i detta fall Kongos utrikesminister Yerodia) inte åtnjuter 

immunitet i internationella domstolar vid brott mot mänskliga rättigheter av jus 

cogens-karaktär (i detta fall folkmordsuppvigling).119  Immunitetsrätten upphör 

vid internationella brott. Nationella domstolar har dessutom frånkänt före detta 

statschefers immunitet till följd av sådan internationell brottslighet i nationella 

domstolar (jfr. Pinochet).  

          Denna manifesterade vilja från statssamfundets sida att skapa ett undan-

tag från immuniteten vid grova brott mot mänskliga rättigheter har rört den 

straffrättsliga immuniteten och har inte visats med samma tydlighet vad gäller 

civilprocessuella frågor om statsimmunitet. Likväl är rättsutvecklingen på den 

internationella straffrättens område av betydelse också för frågan om statsim-

munitetens gränser. Visserligen är straffprocessuell och civilprocessuell immu-

nitet samt statschefers och staters immunitet olika rättsområden,120  men en 

stark rättsutveckling mot ett allmänt undantag från statschefers och ministrars 

immunitet vid sådan grov brottslighet är samtidigt ett uttryck för statssamfun-

dets allmänna vilja att undanröja de hinder som finns på vägen mot ett effektivt 

internationellt skydd för mänskliga rättigheter. Som nämndes ovan under 3.1.1 

övervägdes under arbetet som ledde fram till FN-konventionen om statsimmu-

nitet (2002) om ett undantag för civilrättsliga krav avseende skador som härrör 

från allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter borde ha införts i konvent-

ionstexten. Anledningen till att så inte gjordes sades bero på det faktum att 

konventionens syfte var att kodifiera gällande sedvanerätt på området. FN:s 

folkrättskommission ansåg att det inte fanns tillräckligt stöd i statspraxis för att 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
119 Fler exempel finns; Milošević, Al-Bashir, m.fl.  
120 Se ovan under 2.1.  
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kodifiera ett sådant undantag. Många stater menade att man borde låta frågan 

besvaras genom sedvanerättslig utveckling.121  Det är alltså viktigt att notera att 

undantaget inte avfärdades rakt av, utan snarare överlämnades till framtida 

rättsutveckling att ta ställning till.  

          Den visade viljan på den internationella straffrättens område att undan-

röja immunitetshinder kan således inte anses avgränsad till detta område, utan 

måste även antas finnas vad gäller statsimmunitet. Anledningen till att viljan 

härstädes inte manifesterats fullt så explicit är att de suveränitetsintressen som 

ligger bakom statsimmunitetsregeln är svårare att kringgå än de skäl som ligger 

bakom regeln om statsöverhuvudets straffprocessuella immunitet. Se ovan un-

der 3.2 angående hotet mot statens centrala statsfunktioner gentemot statsche-

fens presumtiva personliga konkurs. Det är därför mer kontroversiellt och tek-

niskt utmanande att införa ett liknande undantag på statsimmunitetens område.  

          Nedan skall tentativa metoder undersökas för att tillskapa ett undantag 

från statsimmuniteten vid jus cogens-brott utan att inkräkta alltför mycket på 

de suveränitetsintressen som statsimmunitetsregeln skyddar.  

               

4.2 Tankefel som måste uppmärksammas  

En rättspositivistiskt präglad jurist kan tänkas hävda att den inskränkning som 

statssuveräniteten måste tåla om statsimmuniteten genombryts till följd av sta-

tens jus cogens-brott, skulle skaka folkrättens fundament i grunden mot bak-

grund av att skyddet för de mänskliga rättigheterna tillskapades genom stats-

voluntaristiska yttringar. 

 
Ur ett rättspositivistiskt perspektiv kan de mänskliga rättigheternas existens i folkrätten förkla-

ras på följande sätt: Även om de mänskliga rättigheterna bygger på naturrättsliga tankegångar, 

är det ett faktum att den naturrättsligt präglade källan identifierades av statssamfundet, varför 

de mänskliga rättigheternas position i folkrätten är en följd av staternas gemensamma viljema-

nifestation. 

 

Man skulle alltså kunna tänka sig att, från ett rättspositivistiskt perspektiv, det 

samtycke som ligger bakom tillskapandet av skyddet för de mänskliga rättig-

heterna, i sig skulle omöjliggöra att suveräniteten, som är samtyckesrättens 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121 Se ovan under 3.1.1.  
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yttersta källa, våldförs till följd av att en norm skapad genom en sådan suverä-

nitetsyttring vinner företräde fram själva suveräniteten. Så är emellertid inte 

fallet. När det naturrättsligt präglade konceptet väl identifierades som rättsnorm, 

frikopplades dess innehåll delvis från staternas direkta inflytande eftersom sta-

terna ju inte kan skydda sig mot särskilt grundläggande normer av jus cogens-

karaktär med hänvisning till exempelvis persistent objection eller samtyckes-

principer. Att de mänskliga rättigheterna kan tänkas slå tillbaka mot suveränite-

ten är en fullt rimlig följd av deras natur; skulle inte skyddet vara illusoriskt om 

staterna kunde freda sig genom att åberopa suveränitetsprincipen? Att hävda att 

en genombrytning av statsimmuniteten vid grova brott mot mänskliga rättig-

heter är omöjlig med hänvisning till de mänskliga rättigheternas grund i sam-

tycket, och därmed också i egaliteten, är följaktligen inte möjligt; det skulle 

inte skaka folkrättens fundament.  

          Däremot konstituerar suveräniteten enligt gällande rätt ett hinder mot ett 

sådant undantag från statsimmuniteten, men en eventuell framtida rättsutveckl-

ing som leder fram till en sådan regel skulle inte kunna opponeras mot med 

enbart med hänvisning till de mänskliga rättigheternas grund i samtycket.122   

           

Mot bakgrund av det faktum att statsimmuniteten, som ett utflöde ur suveräni-

tetsprincipen, syftar till att garantera den stämda staten de rättigheter som följer 

av par in parem non habet imperium-grundsatsen, följer att immunitetsprinci-

pen måste upprätthållas i de fall den främmande statens suveränitet, till följd av 

forumstatens jurisdiktionstagande, hotas. Motsatsvis följer att undantag från 

principen om statsimmunitet kan medges i de fall den stämda statens suveräni-

tet inte hotas till följd av forumstatens jurisdiktionstagande.  

           Man kan visserligen tänka sig att suveräniteten per se hotas om forum-

staten tar sig jurisdiktion, varför en undersökning om i vilka fall jurisdiktions-

tagande hotar suveräniteten kan tyckas irrelevant. Exempelvis kan suveränitets-

intressen så som statens värdighet och självständighet i sig knappast överhu-

vudtaget tänkas tåla inskränkningar. Inte desto mindre måste erinras om att 

dessa intressen de facto fick stå tillbaka till förmån för andra intressen vid 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
122 För övrigt är det väl inte helt klart att de mänskliga rättigheternas existens enbart kan förkla-
ras genom att de har sin grund i statsviljan. Nürnbergprocesserna vittnar snarare om vissa nor-
mers eviga och universella existens. Troligen kan de mänskliga rättigheternas existens och 
folkrättsliga position förklaras medelst såväl naturrättsliga som rättspositivistiska modeller. 
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övergången från den absoluta till den restriktiva immunitetsdoktrinen. Följakt-

ligen är inskränkningar i statsimmuniteten uppenbarligen tillåtna och frågan är 

inte om, utan när statsimmuniteten kan begränsas.   

           Den stämda staten har som sagt rätt att åtnjuta statsimmunitet blott i de 

fall dess suveränitet sätts i fara. Övergången från den absoluta till den restrik-

tiva immunitetsdoktrinen illustrerar, mot bakgrund av att suveräniteten tydligen 

inte utsattes för tillräckligt stor fara för att kunna förhindra denna övergång, 

delvis hur detta ”farerekvisit” skall förstås. De slutsatser som härvidlag kan 

dras är åtminstone att begrepp/intressen som ”värdighet”, ”självständighet” och 

”respekt” knappast utgör oöverstigliga hinder om det skulle anses nödvändigt 

att begränsa statsimmunitetens räckvidd.  

          Den nödvändighet som åberopades till stöd för att begränsa statsimmuni-

teten till att blott avse höghetshandlingar, angavs bestå i det orimliga att stater-

na skyddades av immunitet i rättstvister till vilka de instämts till följd av pri-

vaträttslig, kommersiell, aktivitet.123  Den restriktiva teorin måste betraktas i 

ljuset av detta specifika syfte och skall bara användas för att besvara frågan om 

en statshandling är av privaträttslig eller suverän karaktär. Teorin står handfal-

len inför andra rättsfrågor och det är därför mycket tveksamt om den kan an-

vändas som ett instrument för att konstruera ett immunitetsundantag pga. jus 

cogens-brott.  

           På den internationella straffrättens område har det ifrågasatts om grova 

brott mot mänskliga rättigheter kan klassificeras som officiella handlingar. 

T.ex. skulle tortyr inte vara en höghetshandling eftersom sådant beteende inte 

har med utövande av statsfunktioner att göra.124  Liknande tolkningar har även 

kommit till uttryck på statsimmunitetens område. I Siderman mot Argentina 

anförde den amerikanska appellationsdomstolen att: ”international law does 

not recognize an act that violates jus cogens as a sovereign act. A state's viola-

tion of the jus cogens norm prohibiting official torture therefore would not be 

entitled to the immunity afforded by international law.”125  

          Att en statshandling klassificeras som icke-suverän, så som i Siderman-

fallet, betyder naturligtvis inte nödvändigtvis att den till sin karaktär är pri-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
123 Se ovan under 2.1.  
124 Se Pinochet, § 19 Lord Bingham. 
125 Se Siderman mot Argentina, under A. in fine. Se även § 85 i domare Higgins, Kooijmans 
och Buergentals skiljaktiga mening i Yerodiamålet. 
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vaträttslig. Om det rör sig om tortyr är garanterat så inte fallet. Det måste här-

vidlag understrykas att den restriktiva teorin enbart frånkänner staten immuni-

tet i de fall då dess handlande karaktäriseras som privaträttsligt. En tortyrhand-

ling är inte privaträttslig bara för att det typiskt sett är privatpersoner som begår 

sådana handlingar; det måste vara fråga om kommersiell privaträttslig aktivitet. 
 

I Princz mot Tyskland hade Hugo Princz, en amerikansk medborgare och överlevare från förin-

telsen, stämt Tyskland i amerikansk domstol. Skadan bestod bl.a. i tvångsarbete i koncentrat-

ionsläger. Den amerikanska appellationsdomstolen ställdes inför frågan om den slavhandel 

som bedrivits i koncentrationslägret kunde jämställas med kommersiell aktivitet och därmed 

konstituera ett undantag från statsimmunitet. Den kommersiella aktiviteten angavs ha bestått i 

handel med slavar mot pengar, varvid slavarna sedermera använts i kommersiell aktivitet. 

Appellationsdomstolen avvisade en sådan tolkning av FSIA:s undantag vid kommersiell aktivi-

tet och tillerkände Tyskland statsimmunitet.  

          Härmed visas med tydlighet att undantag från statsimmunitet inte kan medges pga. vil-

ken kommersiell verksamhet som helst; det måste vara fråga om typiskt privaträttslig kommer-

siell aktivitet. Slavhandel kan inte anses vara en typisk privaträttslig företeelse. 

 

Om staten skulle frånkännas immunitetsrätt pga. jus cogens-brott, har rent 

rättstekniskt den restriktiva teorin inte tillämpats, utan snarare den postmoderna 

teorin. Följaktligen kan konkluderas att om en handling inte anses vara av pri-

vaträttslig karaktär, betyder det enligt systematiken att den är suverän och där-

för oantastlig. Det finns inget mellanting; den restriktiva teorin är inte för-

mögen att besvara sådana frågor. Ett nytt instrument fordras. 

          Den restriktiva doktrinen är inte bara oanvändbar i situationer då frågan 

om förhållandet mellan statsimmunitet och jus cogens ställs på sin spets, den är 

dessutom farlig. Den breda acceptansen för den restriktiva doktrinen har näm-

ligen visat sig få rättstillämpare att tro att det bara finns två typer av handling-

ar; höghetshandlingar och privaträttsliga handlingar.126  Teorins folkrättsliga 

innehåll har därmed feltolkats under kodifikationsarbetena eller av rättstilläm-

parna. Se härtill Nelson mot Saudiarabien, där en amerikansk medborgare hade 

blivit torterad av saudiarabisk polis. Högsta domstolen i USA tillämpade FSIA 

enligt ordalydelsen och tillerkände Saudiarabien statsimmunitet. Det enda 

medgivna undantaget från statsimmunitet i lagen var om statens handlande 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
126 Detta är väl i och för sig i någon mån sant, men bara i ljuset av den restriktiva doktrinens 
skyddsintressen. 
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kunde klassificeras som privaträttsligt. Domstolen försökte därför med all kraft 

kvalificera tortyren som privaträttslig, vilket ju är ett helt hopplöst företag. Det 

hade varit mer ändamålsenligt och ekonomiskt att lämna den restriktiva teorin 

därhän och argumentera fritt. I Argentina mot Amerada Hess anförde ameri-

kanska högsta domstolen likaså att det enda sättet att genombryta statsimmuni-

teten är vid karaktärisering av handlingen som privaträttslig. Skadelidanden 

hade lidit skada genom att dennes egendom attackerats av argentinska flygvap-

net under Falklandskriget. Högsta domstolen anförde att om lagstiftaren hade 

önskat att immunitet hävdes vid jus cogens-brott hade denna gett explicit ut-

tryck för det.  

           Nelson mot Saudiarabien och Argentina mot Amerada Hess är exempel 

på rättstillämpning präglad av den hårda rättspositivism som är kallad lagposit-

ivism;127  dvs. en rigid uppläsning av kodifierade rättsregler följt av en ovilja att 

argumentera fritt. Lagpositivistisk rättstillämpning är alltid en risk lagstiftaren 

tar om denna väljer att kodifiera rätten i alltför hög grad, särskilt i civil law-

länder. Rättsfallen är också exempel på nationella rättsakters hämmande inver-

kan på rättsutvecklingen. FSIA utgör, tolkad på lagpositivistiskt vis, ytterligare 

ett hinder, förutom den rigida suveränitetsprincipen, på vägen mot en ordning 

som upprätthåller ett reellt skydd för de mänskliga rättigheterna. Om FSIA inte 

hade funnits är det möjligt att domstolerna hade argumenterat på ett juridiskt 

mer tillfredsställande sätt, även om domstolen i von Dardel mot Sovjetunionen 

tillämpade FSIA betydligt mer frimodigt. Den restriktiva doktrinens systematik 

är det i sig inget fel på mot bakgrund av de syften som den tjänar, men så fort 

nya rättsfrågor uppkommer är den impotent. I kombination med lagpositivistisk 

rättstillämpning är den alltså farlig.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
127 Se t.ex. s. 11, SOU 1999:58, Löser juridiken demokratins problem? En lagpositiviskt präg-
lad rättstillämpning kännetecknas av att rättstillämparen (domaren) inte ser sig som rättsut-
vecklare. Denne väljer istället, i frånvaron av positiva rättsregler som talar för en viss rättsföljd, 
att tolka den positiva rätten e contrario och därmed inte utdöma rättsföljden. En sådan rättstill-
lämpning är visserligen lämplig på rättsområden där legalitetsprincipen är stark, som i straffrät-
ten, men är problematisk på t.ex. skadeståndsrättens område. Företeelsen har ofta iakttagits t.ex. 
i svensk rätt och kom inte minst till uttryck i skattetilläggsfallet (NJA 2013 s. 746) där högsta 
domstolen försökte lindra den nya domens effekter (skadeståndsprocesser) genom att påstå att 
ny gällande rätt skapades när Europadomstolen i Strasbourg fällde Sverige (Rosenquist mot 
Sverige), när egentligen full retroaktivitet borde föreligga. Rättstillämpningen ger uttryck för 
motsatsen till ett naturrättsligt betraktelsesätt. Enligt naturrätten, och faktiskt positiv rätt i form 
av kodifierad naturrätt i form av EKMR, har dubbelbestraffning alltid varit illegitimt. Se även 
NJA 2007 s. 862.   
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           När jus cogens relation till statsimmunitet ställs på sin spets, kan den 

restriktiva doktrinen faktiskt lämnas därhän helt och hållet.  

 

4.3 Vägar runt suveränitetsprincipen 

Den stämda staten har rätt att åtnjuta statsimmunitet blott i de fall dess suverä-

nitet sätts i fara. Därmed kan konkluderas att det i varje fall i teorin finns ett 

undantag från statsimmunitet vid jus cogens-brott. Det som nu skall undersökas 

är om det i praktiken finns situationer då ett sådant jurisdiktionstagande inte 

hotar suveräniteten.   

          Skälen bakom statsimmunitetsregeln är bitvis svåra att förstå eftersom de 

går in i varandra i sådan omfattning att det är svårt att förstå varför man bör 

skilja dem åt.128  De är därutöver motsägelsefulla, eller flersidiga; de tjänar 

flera syften samtidigt. Statsimmuniteten är å ena sidan suveränitetsprincipens 

yttersta garant för de syften den senare principen tjänar. Å andra sidan leder en 

främmande stats immunitet till att forumstatens suveränitet inskränks när den 

inte tillåts utöva jurisdiktion. Om en enskild skadelidande, vars skada är orsa-

kad av en främmande stats handlande, inte medelst nationella domstolar kan 

materialisera sin rätt och därmed hållas skadelös, hotas forumstatens interna 

säkerhet eftersom en stat enligt suveränitetsprincipen måste kunna garantera 

åtminstone en miniminivå av social säkerhet och skydd för grundläggande 

mänskliga rättigheter. T.ex. skulle detta minimum av social säkerhet i grunden 

hotas om enskilda som lidit personskada pga. t.ex. tortyr inte kunde genom-

driva sin skadeståndsrätt, i varje fall om andra rättsmedel inte står till förfo-

gande.129 

          Vad först beträffar den svarande statens värdighet och självständighet 

som statsimmunitetens skyddsintressen, bör påpekas att dessa statliga intressen 

skall betraktas i ljuset av folkrättens karaktär på den tid då individen inte hade 

tillerkänts någon folkrättslig rättssubjektivitet överhuvudtaget. Begreppet själv-

ständighet skall härmed förstås som statens självständighet i förhållande till 

andra stater. Nu när individen tillerkänts en utökad folkrättslig rättssubjektivi-

tet har folkrättens karaktär förändrats. Numera har statssamfundet en skyldig-

het att förse individen med ett grundläggande skydd för dennes mänskliga rät-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
128 Se ovan under. 2.1.  
129 Se ovan under 2.1, och s. 13 Bröhmer, State Immunity and the Violation of Human Rights. 
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tigheter. Vad gäller statens värdighet, kan på samma sätt individens nya rättig-

heter i folkrätten ha gjort detta skyddsintresse obsolet, i varje fall vid kollision 

mellan statens värdighet och individens värdighet. Följaktligen torde en stat 

varken kunna åberopa sin självständighet eller sin värdighet vid kollision med 

individens intresse av att kunna genomdriva sin rätt vid kränkningar av mänsk-

liga rättigheter. Dessa statliga skyddsintressen är således obsoleta när indivi-

dens mänskliga rättigheter kommer i kläm.  

         Likaså måste strävandet efter att främja goda relationer mellan stater be-

traktas som ett politiskt mål och torde inte kunna åberopas när en enskilds 

mänskliga rättigheter har kränkts. Politiska mål måste rimligen övertrumfas av 

principer.   

          Par in parem non habet imperium-principen är statsimmunitetens grund-

läggande bevekelsegrund. Att principen inte utgör något oöverstigligt hinder 

kan bevisas genom att den svarande staten redan frånkänts immunitetsrätt re-

dan i de fall den har gett sig in kommersiell verksamhet.          

          Det viktigaste och mest svåröverstigliga av statsimmunitetens skyddsin-

tressen består i skyddet av centrala statsfunktioner.130  Statens möjligheter att 

ostört och effektivt kunna bedriva sin verksamhet utrikes skulle kraftigt un-

dermineras om man löpte risk att inför forumstatens domstolar svara för sina 

skadegörande handlingar. Den verksamhet som bedrivs utrikes skulle helt en-

kelt hotas om staten nödgades teckna en massa försäkringar för att skydda sig 

mot de allehanda krav som skulle kunna komma att riktas mot dem. Det är just 

denna oro inför s.k. presumtiva dammluckor som ger principen om skydd för 

centrala statsfuntktioner sin tyngd. Hur många skadeståndskrav skulle inte ex-

empelvis Tyskland annars få emot sig till följd av nazistregimens grova männi-

skorättsbrott? Hotet om statskonkurs skall inte avfärdas.  

          Med detta i beaktande kan man tänka sig att dammluckeargumentet inte 

kan åberopas om den skadegörande handlingen blott kan tänkas generera i en-

staka skadeståndskrav mot staten. Därmed torde essensen i skyddet för centrala 

statsfunktioner bortfalla. Man kan tänka sig att det åtminstone finns två typer 

av grova brott mot mänskliga rättigheter: sådana som är individuellt inriktade 

(som t.ex. i Al-Adsani-fallet) och sådana av större omfattning (apartheid, naz-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
130 Se ovan under 2.1 och 3.2.  
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ism m.m.; jfr. Ferrini mot Tyskland). Skadeståndsskyldighet i de individuellt 

inriktade fallen kan en stats centrala statsfunktoner antas kunna bära. Däremot 

skulle medgivande av domsrätt i t.ex. folkmordsfall allvarligt hota centrala 

statsfunktioner.  

          Att tillerkänna forumstaten domsrätt i det första men inte i det andra fal-

let är teoretiskt möjligt men knappast rättssäkert. Varför skulle t.ex. en enskild 

som lidit skada till följd av individuellt inriktad tortyr hållas skadelös medan en 

annan enskild, som lidit samma typ av skada, frånkännas rättsmedel pga. det 

absurda skälet att skadevållaren ägnat sig åt organiserad masstortyr?  

           Ett konsoliderande av en allmän regel om undantag från statsimmunitet i 

de fall centrala statsfunktioner inte hotas är följaktligen djupt problematisk. All 

ny rättsbildning är underkastad koherens- och legitimitetskrav. I detta fall 

skulle en ny regel som medgav jurisdiktion grundad på ovan förda resonemang 

om individuellt inriktade kränkningar fallera pga. rättssäkerhetsprinciper. Trots 

att det faktiskt har visat sig möjligt att kringgå suveränitetsprincipen är det 

alltså inte säkert att en sådan regel kan rättfärdigas.  

 

4.4 Kan undantag aldrig medges? 
Till sist måste frågan ställas om en stat skall frånkännas statsimmunitet i de fall 

den skadelidande inte har möjlighet till andra, alternativa, rättsmedel. Argu-

mentationslinjen har kallats ”the last resort argument”.131  Alla alternativa (ef-

fektiva) rättsmedel måste ha uttömts. Exempel på sådana alternativa rättsmedel 

skulle kunna vara straffprocess med medföljande skadeståndsrätt132  i internat-

ionella domstolar vilka har jurisdiktion (jfr t.ex. internationella brottmålsdom-

stolen och Romstadgans jurisdiktionsregler) med hjälp av diplomatiskt skydd 

från staten där saken görs gällande. Det måste återigen påpekas att åtal mot 

sittande statschef eller minister i nationella domstolar är lönlöst eftersom man 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
131 Jfr. s. 50 Francioni, Access to Justice as a Human Right. 
132 Angående internationell straffprocess som rättsmedel, se Al-Adsani mot Storbritannien, där 
en brittisk medborgare, Al-Adsani, under Gulfkriget hade blivit torterad av kuwaitiska agenter 
vars handlingar tillräknades staten Kuwait. Kuwait tillerkändes statsimmunitet av brittiska 
domstolar varför Al-Adsani stämde Storbritannien i Europadomstolen pga. kränkning av rätten 
till rättsmedel (art. 6 EKMR). Europadomstolen anförde att oavsett det faktum att Kuwait hade 
gjort sig skyldigt till ett jus cogens-brott, Storbritannien inte hade brutit mot rätten till rättsme-
del genom att tillerkänna svaranden statsimmunitet. Kravet på ett effektivt rättsmedel vid ska-
dor som härrör från främmande stats jus cogens-brott är uppnått genom att det på den internat-
ionella straffrättens område finns ett straffrättsligt ansvar för individer för sådana brott (Se §§ 
60-63). 
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därstädes åtnjuter immunitet. Dessutom är det ett faktum att många stater inte 

har ratificerat Romstadgan. Däremot kan åtal mot före detta ministrar och 

statschefer i nationella domstolar leda till framgång (Pinochet), även om ett 

sådant åtal kan vara politiskt känsligt.  

          Tanken om undantag från statsimmunitet så som ”sista utväg” är intres-

sant, men finner varken stöd i nationella eller internationella domstolars praxis. 

Internationella domstolen avfärdade i Tyskland mot Italien ”the last resort ar-

gument”, då man inte lyckades finna bevis för en sådan regels existens i folk-

rätten.133  Internationella domstolen anförde vidare att Tysklands skadestånds-

skyldighet gentemot italienska skadelidande från andra världskriget redan hade 

reglerats i fredsavtalet från 1947.134  Domstolens argumentation är i detta avse-

ende bristfällig; varför skulle en mellanstatlig förbindelse om frånkännande av 

enskildas rätt till skadestånd inverka på argumentets giltighet? Snarare är från-

varon av möjlighet till gottgörelse en förutsättning för att argumentet överhu-

vudtaget kan göras gällande. Rättstillämpningen är återigen misstänkt lagposi-

tivistisk.    

           När alla potentiella rättsmedel har uttömts, inklusive möjligheterna till 

diplomatiskt skydd, kan tänkas att statssamfundet har ett kollektivt ansvar att 

förse den enskilde skadelidanden med rättsmedel. En lösning i enlighet med 

ovan anförda resonemang om undantag från statsimmuniteten så som sista ut-

väg vore juridiskt-tekniskt vansklig, men inte desto mindre kanske praktiskt 

nödvändig. Det är ju väldigt viktigt för folkrätten som rättsordning att kunna 

lösa denna från humanitär synpunkt viktiga fråga. En allmän regel om rättsme-

del så som sista utväg återfinns inte i gällande rätt, men inte desto mindre kan 

argumentet framföras, så som här har gjorts, i en argumentation de lege ferenda 

när en domstol ställs inför frågan nästa gång. Det är av yttersta vikt att doma-

ren inte förleds till den förödande lagpositivism som ibland följer med den för-

såtliga restriktiva immunitetsdoktrinen.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
133 §§ 98 ff. i målet. § 101: ”The Court can find no basis in the State practice from which cus-
tomary international law is derived that international law makes the entitlement of a State to 
immunity dependent upon the existence of effective alternative means of securing redress. Nei-
ther in the national legislation on the subject, nor in the jurisprudence of the national courts 
which have been faced with objections based on immunity is there any evidence that entitle-
ment to immunity is subjected to such a precondition. States also did not include any such 
condition in either the European Convention or the United Nations Convention.” 
134 Se ovan under 3.3.2. 
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