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Sammanfattning   

 

Syftet med denna uppsats är att klargöra när verkställighet av en exekutionstitel kan 

genomföras och när den statliga immuniteten hindrar sagda verkställighet. Genom 

bearbetning och analysering av en i viss mån knapphändig praxis och doktrin belyses de 

viktigaste aspekterna och bedömningarna som omgärdar immunitetsfrågan, de rådande 

meningsskiljaktigheterna stater emellan vad gäller den statliga immunitetens omfattning och 

tillämpning, den rådande utvecklingen, samt de problem som kan följa med detta. För svensk 

exekutionsrätts vidkommande torde ändock möjligheterna idag kunna betraktas som relativt 

långtgående att vidta verkställighet gentemot en främmande stat, b.la mot bakgrund av 

fastställandet av immunitetens omfattning och tillämpning samt klargörandet av bevisfrågan i 

sentida praxis, inte minst i NJA 2011 s. 475, ett rättsfall som kan komma att bana väg för 

utvecklingen av en konvergent praxis kring immunitetsfrågan.   
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1. Inledning  

 1.1 Bakgrund 

Riskerar till synes grundläggande exekutionsrätt att detroniseras av diplomati, maktspel och 

utrikespolitiskt obekväma angelägenheter? Trumfar diplomatin juridiken? Är befintlig 

exekutionsrättslig reglering enkom en fasad utan reell, juridisk sprängkraft?     

Principen om statlig immunitet kan härledas ur principen om alla staters suveränitet och 

jämbördighet, vilken medför att ingen stat ska behöva underkasta sig en annans stats 

jurisdiktion. Den statliga immuniteten inbegriper ett skydd mot såväl främmande stats 

domsrätt som en främmande stats exekutiva åtgärder, vilket orsakar en intressekollision 

mellan exekutionsrättsliga intressen och folkrättsliga intressen. Principen om statlig 

immunitet har emellertid luckrats upp och anses idag inte vara absolut. Denna uppsats ämnar, 

i huvudsak med ledning av doktrin och befintlig praxis, redogöra för vilka 

verkställighetsåtgärder som är möjliga att vidta gentemot en främmande stat. 

Den statliga immunitetens statusförändring från att vara absolut till relativ vållar av naturliga 

skäl vissa problem i rättstillämpningen, i och med att frågan om den statliga immunitetens  

tillämpning numera omgärdas av diverse bedömningar och avvägningar, kring vilka det 

knappast kan anses råda konsensus. 

Jag har i samband med skrivandet av uppsatsen haft kontakt med Kronofogde Fredrik 

Johansson, vilken varit mycket behjälplig vid faktainsamlingen. Jag vill därför passa på att 

inledningsvis rikta ett stort tack till honom. 

 1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda vilka verkställighetsåtgärder som är möjliga att vidta 

gentemot en främmande stat. För att uppnå uppsatsens syfte kommer framställningen ta 

utgångspunkt i följande frågeställningar: 

1. Vad omfattar den statliga immuniteten? 

2. När kan statlig immunitet åberopas och hur görs distinktionen mellan officiell och icke 

officiell verksamhet? 

3. Vem har bevisbördan för att statlig immunitet föreligger eller inte och vilka beviskrav 

uppställs? 

4. Kan immuniteten efterges? 



2 
 

 1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen redogör för vilka möjligheter den svenska Kronofogdemyndigheten har att vidta 

verkställighet mot en främmande stat. Uppsatsen är med andra ord skriven ur ett svenskt 

perspektiv. Internationella inslag förekommer emellertid i form av kortare utblickar till andra 

rättsordningar för att belysa likheter och olikheter i tillämpning. 

Framställningen berör huvudsakligen statlig immunitet, dock angränsar frågan om statlig 

immunitet i vissa fall även till spörsmål om diplomaters personliga immunitet. I syfte att 

underlätta förståelsen för frågan om statlig immunitet ges även i ett separat avsnitt en kortare 

introduktion till den diplomatiska immuniteten.  

 1.4 Metod och material  

Som ovan nämnts är syftet med uppsatsen att klargöra vilka verkställighetsåtgärder som är 

möjliga att vidta gentemot en främmande stat. Jag har i mitt arbete använt mig av en 

rättsdogmatisk metod. Arbetet har genomförts genom insamling, bearbetning och analysering 

av främst svensk praxis, förarbeten och doktrin, samt övrigt material av juridisk relevans. I 

förekommande fall har enskilda rättsfall presenterats tämligen utförligt, i syfte att bl.a. belysa 

instanserna skiftande bedömningar av den statliga immunitetens tillämpning, men även för att 

i viss mån belysa meningsskiljaktigheterna kring möjligheten att åberopa statlig immunitet.  

Nationell och internationell lagstiftning har även använts i viss utsträckning för den inledande 

framställningen.  I samband med framställningen kring NJA 2011 s. 475 har jag tagit del av 

rättsutlåtanden och revisionssekreterarens rättsutredning i målet. Övrig litteratur och doktrin 

framgår av källförteckningen. 

Svensk praxis är relativt knapphändig varför uppsatsen inte bara behandlar domar från Högsta 

domstolen utan även domar från tingsrätt och hovrätt. De senare kan i regel inte tillmätas 

något betydande prejudikatvärde. Domar från underrätter har emellertid lyfts fram, bl.a. för att 

belysa domstolarnas argumentation i ljuset av den övriga framställningen, men även för att i 

förekommande fall ifrågasätta domstolens tolkning av gällande rätt.  

Uppsatsen är skriven inom ämnesområdet exekutionsrätt. Framställningen innehåller 

emellertid betydande inslag av folkrätt, varför redogörelsen inledningsvis är uppdelad i dels 

en exekutionsrättslig del, dels en folkrättslig del. 
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 1.5 Disposition  

I kapitel 2 redogörs för den exekutionsrättsliga delen av ämnet. Här redogörs för de olika 

verkställighetsformerna och i syfte att illustrera deras respektive tillämpning presenteras ett 

antal kortare exempel ur svensk rättspraxis. Vidare presenteras även de allmänna 

förutsättningarna för verkställighet, potentiella hinder för verkställighet samt 

Kronofogdemyndighetens befogenheter och tvångsmedel. 

I kapitel 3 redogörs för den folkrättsliga delen av ämnet. Här presenteras principen om statlig 

immunitet. Framställningen berör huvudsakligen statlig immunitet, dock angränsar frågan om 

statlig immunitet i vissa fall även till spörsmål om diplomaters personliga immunitet. I syfte 

att underlätta förståelsen för frågan om statlig immunitet ges även läsaren i ett separat avsnitt 

en kortare introduktion till den diplomatiska immuniteten. Framställningen i kapitel 3 

återknyter till de ovan nämnda frågeställningarna, varvid relevant praxis även redovisas. 

Vidare innehåller kapitlet ett avsnitt om Förenta nationernas konvention om immunitet för 

stater och deras egendom, antagen den 2 december 2004 (FN:s konvention om immunitet för 

stater och deras egendom).1 I kapitlet görs dessutom en kortare utblick i hur immunitetsfrågan 

behandlats i andra rättsordningar. I utblicken görs en mycket kort sammanfattning av fem 

olika fall från utländska domstolar. 

I kapitel 4 görs en analys av det behandlade materialet. Analysen tar sin utgångspunkt i de 

ovan uppräknade frågeställningarna. I detta kapitel presenteras även en analys av vilka 

potentiella effekter ett ikraftträdande av FN:s konvention om immunitet för stater och deras 

egendom kan komma att få.  

I kapitel 5 formuleras en koncentrerad slutsats av de ovan behandlade. 

I kapitel 6 formuleras författarens egna synpunkter och reflektioner i ett slutord.  

I kapitel 7 återfinns en förteckning över använda källor.     

 

 

 

 

                                                           
1 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property.  
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2. Exekutionsrättslig redogörelse 

 2.1 Allmänt om verkställighet 

Med begreppet verkställighet avses en myndighets exekverande av en dom, ett beslut eller 

annan exekutionstitel. Denna uppsats kommer givetvis fokusera på verkställighet av 

Kronofogdemyndigheten, men verkställighet kan även involvera andra myndigheter, såsom 

exempelvis Polismyndigheten i samband med verkställighet av ett utvisningsbeslut.2 Den 

mest centrala lagstiftningen kring Kronofogdemyndighetens myndighetsutövande är 

Utsökningsbalk (1981:774) (UB). 

 2.2 Förutsättningar för verkställighet 

Som ovan nämnts kräver en verkställighetsåtgärd i regel en handling på vilken 

verkställigheten grundas, en s.k. exekutionstitel.3 För att Kronofogdemyndigheten ska kunna 

verkställa ett beslut måste beslutet omfatta någon form av förpliktelse. Domen eller beslutet 

måste med andra ord avse en fullgörelsetalan och inte endast en s.k. fastställelsetalan där 

domstolen fastställer ett visst rättsförhållande.4 Observera att det i lagstiftningen särskilt 

uttrycks att Kronofogdemyndigheten även kan verkställa beslut om kvarstad, då ett beslut om 

kvarstad som ovan berörts inte omfattar åläggande av en förpliktelse.5 

  2.2.1 Vad kan utgöra en exekutionstitel? 

Med begreppet exekutionstitel avses den handling på vilken verkställigheten grundas. En 

sådan handling kan exempelvis utgöras av en domstols dom.6 Ett beslut av en 

förvaltningsmyndighet kan utgöra en exekutionstitel, förutsatt att det är särskilt föreskrivet i 

lag. Detta framgår av UB 3:1 6 p. Generellt saknas emellertid sådana särskilda föreskrifter.7 

 

 

 

                                                           
2 Se exempelvis Utlänningslag (2005:716), 12:14 3 st. 2 p. 
3 Se UB 3:1. 
4 Riksskatteverket, Utsökning och indrivning, 4 u, Fritze, Stockholm 1996, s. 26. 
5 Se UB 1:1. 
6 Se UB 3:1. 
7 Andersson, Torbjörn, Rätten till domstolsprövning och svenska domstolars behörighet - - nygamla problem i 

ljuset av ett HD-avgörande, SvJT 2001 s. 864. 
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I praxis har frågan om vad som kan anses utgöra en exekutionstitel prövats ett flertal gånger. 

Nedan redogörs för ett antal exempel.   

I NJA 1983 s. 362 prövade Högsta domstolen huruvida ett beslut fattat av en försäkringskassa 

enligt, numera upphävda, Lag (1964:143) om bidragsförskott om återbetalning av utbetalt 

belopp kunde utgöra en exekutionstitel. Högsta domstolen konstaterade att  verkställighet av 

förvaltningsmyndighets beslut fattat innan UB:s ikraftträdande förutsatte att ett sådant beslut 

innan UB:s ikraftträdande kunnat verkställas utan stöd av särskild föreskrift. Högsta 

domstolen fann vidare att det saknas skäl att anta att sådant förhållande förelegat, varför 

besvären lämnades utan bifall. 

I NJA 1991 s. 363 uppkom frågan om en försäkringsrätts dom med anledning av 

överklagande av en försäkringskassas beslut om återkrav av vissa barnbidrags- och 

bidragsförskottsbelopp utgjorde en exekutionstitel. Högsta domstolen fann att 

försäkringskassans avgörande innebar ett beslut om att ålägga återbetalningsskyldighet. 

Vidare inbegrep beslutet myndighetsutövning och kunde efter överklagande omprövas och 

överprövas, varför Högsta domstolen fann att försäkringsrättens dom utgjorde en 

exekutionstitel. 

I NJA 1993 s. 99 prövade Högsta domstolen frågan huruvida en dom enligt, numera 

upphävda, Lag (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. kunde 

anses utgöra en exekutionstitel. I domen hade länsrätten förordnat att den sökande hade rätt 

till särskild omsorg i form av boende i gruppbostad för vuxna. Högsta domstolen konstaterade 

att UB visserligen var tillämplig på en dom enligt Lag (1985:568) om särskilda omsorger om 

psykiskt utvecklingsstörda m. fl. Dock innefattade inte domen någon förpliktelse i UB:s 

mening. Länsrätten hade i domen inte närmare förordnat var denna omsorg skulle 

tillhandahållas, varför Högsta domstolen fann att domen inte utgjorde en exekutionstitel. 

  2.2.2 Eventuella hinder mot verkställighet 

Verkställighet kan hindras trots att det föreligger en verkställbar exekutionstitel.8 Hinder mot 

verkställighet kan härröra ur såväl parternas ställning som själva förpliktelsen som 

verkställigheten avser. Parternas identitet torde relativt sällan utgöra hinder för verkställighet. 

Dock kan vissa invändningar från svaranden utgöra hinder för verkställighet, exempelvis en 

                                                           
8 Gregow, 2008, s. 152. 
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kvittningsinvändning.9 Nedan exemplifieras hur frågan om hinder mot verkställighet har 

bedömts i praxis. 

RH 2004:80 rörde en begäran om verkställighet för skulder avseende underhållsbidrag. 

Svaranden bestred betalningsskyldighet och anförde att underhållsbidraget som avsågs redan 

hade betalats.10 I målet var ostridigt att svaranden betalat 16 000 kr till sökanden. Sökanden 

anförde emellertid att betalningen inte hade avsett den nu aktuella skulden. Hovrätten 

instämde i tingsrättens bedömning att det får anses ankomma på borgenären att visa att erlagd 

betalning avsett något annat än den aktuella skulden. Sökanden hade inte lyckats visa detta, 

varför hovrätten fann att hinder mot verkställighet förelåg. 

I RH 2000:60 hade en borgenär ansökt om verkställighet mot en proprieborgensman. Ett 

lagakraftvunnet utslag i mål om betalningsföreläggande utgjorde exekutionstitel. Borgenären 

hade ingått en förlikning med huvudgäldenären om nedsättning av skulden. Frågan uppkom 

huruvida förlikningen skulle anses gälla även mellan borgenären och proprieborgensmannen. 

Hovrätten fann att hinder mot verkställighet överstigande förlikningsbeloppet förelåg. 

En inte ovanlig invändning mot verkställighet är att den sökandes fordran preskriberats. I NJA 

1994 s. 553 uppkom frågan när en ny preskriptionstid börjar löpa. Frågan var om 

preskriptionstiden skulle anses börja löpa när utredningen hos Kronofogdemyndigheten 

avslutades, eller om den skulle anses börja löpa när redovisningen till borgenären skedde. 

Högsta domstolen fann att preskriptionstiden skulle anses börja löpa när redovisningen till 

borgenären skedde, då handläggningen vid Kronofogdemyndigheten torde anses avslutad 

först när redovisningen till borgenären skett. 

 2.3  Olika verkställighetsformer 

  2.3.1 Utmätning  

Den kanske vanligaste förpliktelse vilken kan föranleda exekutiv verkställighet är 

betalningsskyldighet. Betalningsskyldighet verkställs genom utmätning.11 I svensk rätt 

förekommer två former av utmätning, sakutmätning och löneutmätning. Som namnen antyder 

innebär det förstnämnda att Kronofogdemyndigheten utmäter egendom som tillhör den 

betalningsskyldige (gäldenären) och realiserar denna. Influtna medel används sedan för att 

                                                           
9 Se UB 3:21. 
10 Jfr UB 3:21. 
11 Se UB 4:1. 



7 
 

betala den betalningsberättigades (borgenärens) fordran. Löneutmätning innebär istället en 

särskild form av utmätning där gäldenärens lön alternativt vissa andra periodiska ersättningar 

tas i anspråk av Kronofogdemyndigheten för att reglera den utmätningssökandes fordran. 12      

   2.3.1.1 Vilken egendom kan utmätas? 

All slags egendom kan emellertid inte utmätas.13 Egendom kan vara undantagen utmätning på 

grund av regler i UB eller annan särskild föreskrift. Nedan illustreras exempel på några av de 

nämnda undantagen. Observera att bedömningen av egendomen ska vara objektiv, och inte 

avhängig gäldenärens anvisande.14 

I RH 1992:85 fann hovrätten att en gäldenärs fordringar i en utländsk bank ej kunde utmätas, 

då hovrätten ansåg det utsiktslöst att utfå gäldenärens tillgodohavanden.15 Fordringar måste 

kunna identifieras och vara tillgängliga för försäljning för att verkställighet ska kunna ske.16 

I RH 2003:47 uppkom frågan huruvida ett armbandsur, värt 6000 kr, kunde undantas 

utmätning med hänvisning till regeln om gäldenärens beneficium i UB 5:1. Hovrätten fann att 

armbandsuret som föremål betraktat visserligen träffades av UB 5:1, men att det hade ett 

sådant värde att det inte kunde undantas från utmätning. Gäldenären erhöll istället 200 kr av 

köpeskillingen för att kunna införskaffa en ny klocka.17 I svensk rätt har det ansetts påkallat 

att ge reglerna om beneficium ett vitt tillämpningsområde, med hänsyn till intresset av att 

skydda gäldenären och dennes familj i socialt hänseende.18 

Av UB 4:17 framgår att lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör 

gäldenären. Observera att UB:s bestämmelser om förhållandet till tredje man vid utmätning 

även är tillämpliga vid beslut om kvarstad.19 Frågan om förhållandet till tredje man vid 

utmätning har prövats i bl.a. NJA 1991 s. 564. I målet hade gäldenären, mot vilken ett 

utmätningsbeslut samt ett kvarstadsbeslut senare hade riktats, sålt en båt till tredje man. Båten 

förvarades på en kommunal uppställningsplats över vintern. Köparen hade före 

utmätningsbeslutet och kvarstadsbeslutet avtalat med kommunen om att överta gäldenärens 

hyresrätt till uppställningsplatsen. Högsta domstolen fann att båten fick anses ha kommit i 

                                                           
12 Se UB 4:2 samt 7:1. 
13 Jfr UB 4:2. 
14 Gregow, 2008, s. 154. 
15 Jfr UB 4:7. 
16 Walin, Gösta, Gregow, Torkel, Löfmarck, Peter, Millqvist, Göran och Persson, Annina H., Utsökningsbalken: 

en kommentar, 4 u, Norstedts juridik, Stockholm 2009, s. 135. 
17 Se UB 5:4. 
18 Walin m.fl., s. 138. 
19 Se UB 16:13. 
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köparens besittning, varför båten inte kunde utmätas eller beläggas med kvarstad för 

gäldenärens skulder.  

Beträffande beviskravet i frågor likt den i NJA 1991 s. 564,  uppställs kravet att det ska 

framgå att egendomen tillhör gäldenären.20 Egendom som gäldenären har i sin besittning, 

presumeras tillhöra gäldenären.21 

  2.3.2 Avhysning  

En annan inte sällan förekommande förpliktelse som kan föranleda verkställighetsåtgärder är 

skyldigheten att flytta från exempelvis en fastighet eller en hyresrätt. Denna typ av 

förpliktelse verkställs genom avhysning, vilket innebär att personen, vilken skyldigheten 

omfattar, får sin besittning till exempelvis fastigheten eller hyresrätten avskuren.22 

Ett beslut om avhysning får i allmänhet anses innebära en mycket ingripande åtgärd i socialt 

hänseende för den svarande. Avhysning får därför inte ske tidigare än en vecka från det att 

svaranden getts tillfälle att yttra sig.23 Normalt sett kan Kronofogdemyndigheten inte bevilja 

en gäldenär anstånd med verkställighet. Ett undantag från denna princip tillämpas emellertid 

beträffande avhysning. Med hänsyn till att svaranden kan tvingas lösa sin bostadssituation, 

kan Kronofogdemyndigheten bevilja anstånd med verkställigheten i högst två veckor.24 Denna 

undantagsregel torde emellertid tillämpas tämligen restriktivt.25  

   2.3.2.1 Avhysning i praxis  

Nedan följer ett antal exempel på hur UB:s bestämmelser om avhysning  bedömts i praxis. 

I NJA 2008 s. 910 hade en hyresgäst genom ett lagakraftvunnet beslut från Hyresnämnden i 

Stockholm ålagts att flytta  från lägenheten vid äventyr att hon annars skulle komma att bli 

avhyst. Först över ett halvår senare ansökte hyresvärden hos Kronofogdemyndigheten om att 

hyresgästen skulle avhysas. Under denna tid hade hyresvärden mottagit hyresbetalningar från 

hyresgästen. Högsta domstolen fann att det faktum att hyresvärden väntat över ett halvår med 

att ansöka om avhysning medförde att ett nytt hyresförhållande torde kunna anses ha 

                                                           
20 Walin m.fl., s. 157. 
21 Se UB 4.18. 
22 Se UB 16:1. 
23 Se UB 16:3. Se även Walin m.fl., s. 617. 
24 Se UB 16:4. Se även Heuman, Lars, Specialprocess: utsökning och konkurs, 7 u, Norstedts juridik, Stockholm 

2014, s. 117. 
25 Walin m.fl., s. 618. 
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uppkommit.26 Hinder mot verkställighet förelåg därmed, då svarandens invändning var sådan 

att den inte kunde lämnas utan avseende.27 

I NJA 1999 s. 210 hade en förstahandshyresgäst upplåtit sin hyresrätt i andra hand. Efter att 

förstahandshyresförhållandet upphört bodde andrahandshyresgästen alltjämt kvar. Först fem 

månader efter att förstahandshyresförhållandet upphört uppmanades andrahandshyresgästen 

att avflytta. Med anledning av detta fann Högsta domstolen att hinder mot verkställighet 

genom avhysning förelåg, då andrahandshyresgästen inte uppenbart saknat fog att motsätta 

sig verkställighet.28  

  2.3.3 Kvarstad 

Den sista verkställighetsformen som ska beröras är kvarstad. Ett kvarstadsbeslut innefattar till 

skillnad från de övriga nämnda verkställighetsformerna inte ett förordnande av någon 

förpliktelse.29 Exempelvis kan lös egendom beläggas med kvarstad för att säkra en framtida 

betalning av fordran. Svaranden får då inte överlåta egendomen eller på annat sätt förfoga 

över egendomen till skada för sökanden.30  

   2.3.3.1 Kvarstad i praxis 

Nedan följer exempel på hur UB:s bestämmelser om kvarstad bedömts i praxis. 

NJA 1991 s. 266 gällde verkställighet av kvarstad beträffande en tavla. Gäldenären hade 

finansierat sitt köp av tavlan genom ett lån. Som säkerhet för betalning av lånet hade 

gäldenären pantförskrivit tavlan. Efter ansökan om verkställighet hade tre andra personer gjort 

anspråk på tavlan, under åberopande att gäldenären införskaffat tavlan för deras räkning. 

Högsta domstolen fann att tavlan fick anses tillhöra gäldenären, varför tavlan kunde tas i 

anspråk genom kvarstad.31 

En annat intressant spörsmål, vilket inte reglerats i lag,32 är huruvida en kvarstadsgäldenär har 

möjlighet att få den ianspråktagna egendomen utbytt mot en annan säkerhet. Frågan prövades 

i NJA 1993 s. 356. Högsta domstolen fann att det av allmänna principer för det exekutiva 

förfarandet inte kunde anses föreligga hinder mot att ianspråktagen egendom byts ut mot 

                                                           
26 Jfr även NJA 1981 s. 409. 
27 Se UB 3:21 2st. 
28 Se UB 16:8. 
29 Gregow, 2012 s. 27. 
30 UB 16:14. 
31 Jfr UB 16:13 1st. som hänvisar till bl.a. UB 4:17. 
32 Gregow, 2008, s. 174. 
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annan egendom. Här ska gäldenärens behov men även borgenärens intresse av att dennes 

anspråk inte riskeras beaktas. I det aktuella målet var det fråga om att byta ut en hyresfordran 

mot ett kontantbelopp. Hyresfordrans nominella belopp översteg emellertid kontantbeloppet, 

varför Högsta domstolen fann att det förelåg hinder för att tillåta det begärda bytet. 

 2.4 Kronofogdemyndighetens befogenheter/tvångsmedel 

Det ligger i sakens natur att alla verkställighetsåtgärder inte kan genomföras utan att svarande 

eller annan person motsätter sig åtgärden.33 Kronofogdemyndigheten har därför ett antal 

tvångsåtgärder att tillgå, vilka regleras i UB 2:15-17. Kronofogdemyndigheten får exempelvis 

normalt på lämpligt sätt bereda sig tillträde till ett låst utrymme för att verkställa avhysning.34 

Observera dock att Kronofogdemyndighetens tvångsåtgärder måste underkastas en 

proportionalitetsbedömning, för att åtgärden inte ska vålla gäldenären eller svaranden orimligt 

stor olägenhet.35 När åtgärden vidtas mot exempelvis en utländsk stat tillkommer 

frågeställningen om detta kan ske med hänsyn till reglerna om immunitet. Tvångsåtgärder kan 

även riktas mot tredje man, exempelvis för att denne ska utlämna utmätt egendom tillhörande 

gäldenären. Den gängse uppfattningen är emellertid att tvångsåtgärder gentemot tredje man 

bör tillämpas tämligen restriktivt. 36 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Heuman, s. 125. 
34 Walin m.fl., s. 51. 
35 Jfr Utsökningsförordning (1981:981) (UF), 3:1-2. 
36 Riksskatteverket, s. 89. 
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3. Folkrättslig redogörelse 

 3.1  Allmänt om statlig immunitet 

Den statliga immuniteten kan härledas ur principen om alla staters suveränitet och 

jämbördighet, vilken medför att ingen stat ska behöva underkasta sig en annans stats 

jurisdiktion.37 Att tillåta stater att utöva domsrätt gentemot främmande stater skulle riskera 

skapa allvarliga spänningar. 

Den statliga immuniteten inbegriper ett skydd mot såväl främmande stats domsrätt som 

exekutiva åtgärder.38  

Detaljerad lagstiftning kring den statliga immuniteten saknas i svensk rätt, liksom i många 

andra länder. Historiskt kan en trend skönjas där länder med en tradition av ”Common law”, i 

större utsträckning valt att reglera frågan om statlig immunitet i lag.39 Bland länder som valt 

att reglera frågan i lag kan nämnas Storbritannien och USA.40 Den statliga immuniteten 

upprätthålls i många länder istället sedan länge som en fast folkrättslig princip, vilket 

uttryckts i ett flertal äldre rättsfall.41  

Värt att nämna i sammanhanget kan vara att det i svensk rättspraxis utkristalliserats en 

särskild uppfattning om den statliga immuniteten i arbetsrättsliga tvister. Den rådande 

uppfattningen i såväl praxis som doktrin har varit att arbetsrättsliga tvister utgör ett område 

där möjligheten att åberopa statlig immunitet, ur ett folkrättsligt perspektiv, ansetts särskilt 

påkallad.42  

 3.2 Något om personer med diplomatisk status- omfattning samt undantag 

Enligt Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, 2§, åtnjuter främmande stats 

beskickning och beskickningsmedlemmar immunitet enligt Wienkonventionen om 

diplomatiska förbindelser, Wien, den 18 april 1961 (Wienkonventionen). Wienkonventionen 

kan sägas kodifiera mycket gamla internationella sedvänjor rörande diplomatiska 
                                                           
37 Par in parem non habet jurisdictionem (en like har inte domsrätt över en like). Bring, Ove, Mahmoudi, Said 

och Wrange, Pål, Sverige och folkrätten, 5 u, Norstedts juridik, Stockholm 2014, s. 69. Se även Stenhammar, 

Fredrik, Hård rättspositivism i folkrätten, Svensk Juristtidning, 2008 s. 10. 
38 Stern, Rebecca och Österdahl, Inger (red.), Folkrätten i svensk rätt (Mahmoudi, Said, Immunitet i svenska 

domstolar), 1 u, Liber, Malmö 2012. s. 165. 
39 Wrange, Pål, Svenskt genombrott-statsimmuniteten i två HD-avgöranden, Juridisk Tidskrift  2011-12 nr. 4, s. 

802. 
40 Bring m.fl., s. 109. 
41 Se exempelvis NJA 1925 s. 330 och NJA 1934 s. 206. 
42 Se Pelin, Lars, Statsimmunitetens omfattning, 1 u, Juridiska Föreningen i Lund, Lund 1979, s. 94, AD 1958 nr. 

7 samt AD 2001 nr. 96. 
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förbindelser.43 Att skydda den främmande statens beskickning och beskickningsmedlemmar 

anses nödvändigt för att kunna säkerställa ett fullgörande av uppgifterna i mottagarstaten.44 

Den diplomatiska immuniteten är omfattande och gäller såväl i civilmål som i brottmål.45 

Denna okränkbarhet gäller även beskickningslokal och en diplomats bostad. I praktiken 

innebär detta ett krav på ett uttryckligt medgivande från exempelvis en diplomat innan polis 

eller annan exekutiv personal kan bereda sig tillträde till dennes bostad.46 Den kanske mest 

uppmärksammade formen av diplomatisk immunitet är den straffrättsliga immuniteten vilken 

exempelvis kan freda en främmande stats beskickningsmedlem från att lagföras för en 

hastighetsöverträdelse i trafiken.  

Det finns dock tre undantagsfall när den diplomatiska immuniteten inte ska anses kunna 

åberopas.  Den diplomatiska immuniteten ska inte kunna åberopas vid tvist rörande fast 

egendom i mottagarlandet. Observera att undantaget inte anses gälla om 

beskickningsmedlemmen innehar egendomen för beskickningens bruk. Vidare anses 

diplomatisk immunitet inte kunna åberopas i arvstvister där beskickningsmedlemmen 

uppträder som exempelvis arvinge eller förvaltare. Slutligen tillämpas undantag från 

diplomatisk immunitet vid tvister där beskickningsmedlemmen kan anses agera vid sidan av 

sin roll som beskickningsmedlem, exempelvis i någon form av egen, kommersiell verksamhet 

vid sidan om sin yrkesroll.47 

Skulle en beskickningsmedlem begå ett brott i mottagarlandet kan mottagarlandet bl.a.  

förklara en beskickningsmedlem persona non grata, d.v.s. icke önskvärd.48 

Ett exempel på hur frågan om diplomatisk immunitet bedömts i praxis återfinns i Svea hovrätt 

dom 2010-02-12, B77-10. I målet stod två nordkoreanska medborgare, varav den ena 

diplomat stationerad i Ryssland, åtalade för grovt tullbrott efter att ha försökt smuggla in 

cigaretter till Sverige. Båda instanserna fann att det faktum att diplomaten inte var 

ackrediterad i Sverige, medförde att hinder mot att utdöma straffansvar inte kunde anses 

föreligga.49 

                                                           
43 Stern och Österdahl, s. 165. 
44 Se Prop. 2008/09:204, s. 50. 
45 Bring m.fl., s. 128. 
46 Se Wienkonventionen, art. 22. Se även Sjöholm, Erik, Om den diplomatiska immuniteten mot 

tvångsingripanden, Svensk Juristtidning 1973 s. 219. 
47 Strömberg, Håkan och Melander, Göran, Folkrätt, 6 u, Studentlitteratur, Lund 2003, s. 83. 
48 Se Wienkonventionen, art. 9. 
49 Jfr Wienkonventionen art. 29 samt art. 31. 
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 3.3 Vad omfattar den statliga immuniteten? 

Som ovan redan nämnts innebär den statliga immuniteten ett skydd mot såväl främmande 

stats domsrätt som exekutiva åtgärder. 

  3.3.1 Judiciell immunitet 

Statlig immunitet innebär att domstolen inte är behörig att behandla mål där en av parterna är 

en främmande stat. Statlig immunitet utgör således ett processhinder.50 Här bör dock 

understrykas att den statliga immuniteten innebär immunitet mot den andra statens 

jurisdiktion, inte en allmän immunitet mot den andra statens lagstiftning i rent materiellt 

hänseende.51 

  3.3.2 Exekutiv immunitet 

Det bör inledningsvis påpekas att en exekutiv åtgärd gentemot en främmande stat, inte sällan 

ses som en tämligen provokativ åtgärd, vilket även framgår av den fortsatta framställningen.52 

Med exekutiv immunitet menas immunitet mot den andra statens olika former av 

tvångsåtgärder, inbegripet de ovan presenterade verkställighetsformerna.53 

  3.3.3 Meningsskiljaktigheterna rörande omfattningen av statlig immunitet 

Till viss del råder det dock delade meningar om den statliga immunitetens räckvidd. 

Förespråkare av den  absoluta immunitetsteorin anser att den statliga immuniteten ska 

innebära ett totalt skydd mot att ofrivilligt underkastas en främmande stats civila 

rättsskipning.54 Rättsutvecklingen i västvärlden avseende statlig immunitet har gått från mer 

eller mindre absolut till att blir mer restriktivt tillämpad. Här bör dock observeras att 

utvecklingen avseende den judiciella immuniteten har kommit längre än utvecklingen 

avseende den exekutiva immuniteten, vilket kommer beröras vidare nedan.55 Förklaringen 

torde vara att stater numera i högre utsträckning agerar i kommersiella sammanhang av 

privaträttslig karaktär.56 Denna princip om att den statliga immuniteten endast kan anses 

                                                           
50 Bring m.fl., s. 108. 
51 Wrange, s. 801. 
52 Fox, Hazel och Webb, Philippa, The Law of State Immunity, , 3 u, Oxford University Press, Oxford 2013, s. 

26.      
53 Stern och Österdahl, s. 167. 
54 Se även Fox, Webb, s. 31. 
55 Se även SOU 2008:2, s. 46. 
56 Se exempelvis Wrange, s. 803. 
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omfatta offentlig verksamhet, benämns som den restriktiva immunitetsteorin.57 Vad gäller den 

statliga immunitetens omfattning i svensk rätt är den gängse uppfattningen att utvecklingen 

har gått mot en restriktiv immunitetsteori.58 Svensk rättspraxis rörande statlig immunitet är 

emellertid långt ifrån rikhaltig. 

 3.4 När kan den statliga immuniteten åberopas och hur görs distinktionen mellan officiell    

eller icke officiell verksamhet? 

Som ovan berörts innebär den restriktiva immunitetsteorin att statlig immunitet i vissa fall inte 

kan åberopas. Avgörande för huruvida den statliga immuniteten ska anses gälla är om staten 

ägnat sig åt vad som kan klassas som officiell verksamhet.59 Kan den främmande statens 

agerande betraktas som ett privaträttsligt handlande,60 exempelvis av mer kommersiell 

karaktär, kan möjligheten att med framgång åberopa statlig immunitet gå förlorad.61  

Inledningsvis kan två äldre, svenska rättsfall här studeras lite närmare. 

NJA 1942 s. 65 rörde ett beslut om intermistisk kvarstad beträffande ett norskt fartyg som 

hade hyrts ut till den brittiska regeringen. En ansökan om interimistisk kvarstad inkom till den 

dåtida svenska exekutiva myndigheten (överexekutor). Den tyska ockupationsmakten i Norge 

misstänkte att fartygets befälhavare ämnade föra bort fartyget. Den norska och brittiska 

regeringen invände att statlig immunitet förelåg. Hovrätten beviljade kvarstad på fartyget med 

motivering att användandet inte kunde anses utgöra en statsakt, då användandet inte generellt 

kunde klassas som officiell verksamhet.  

Högsta domstolen fann att principen om statlig immunitet för främmande stat torde erkännas 

som en allmän rättsgrundsats i svensk rätt, och framhöll särskilt vikten av att immuniteten mot 

exekutiva åtgärder upprätthölls. En så pass ingripande åtgärd som kvarstad skulle enbart 

kunna aktualiseras vid extraordinära omständigheter, vilka inte kunde anses vara för handen i 

det aktuella fallet. Med motiveringen ovan avslog således Högsta domstolen ansökan om 

kvarstad. 

Ett till stora delar liknande fall värt att även nämna i sammanhanget är NJA 1942 s. 342. 

Målet rörde återigen en ansökan om kvarstad mot ett norskt fartyg. Högsta domstolen 

                                                           
57 Se Strömberg, Melander, s. 79. Se även Hafner, Gerhard, Kohen, Marcelo G. och Breau, Susan, State Practice 

Regarding State Immunities, 1 u, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2006, s. 155. 
58 Se bl.a. Strömberg, Melander, s. 81 och Prop. 2008/09:204, s. 52. 
59 Acta iure imperii (höghetsrättsligt handlande). 
60 Acta iure gestionis (privaträttsligt handlande). 
61 Strömberg, Melander, s. 79. Se även Prop. 2008/09:204, s. 56. 
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konstaterade även här att användandet av fartyget generellt torde klassas som offentlig 

verksamhet. Inte heller kunde några extraordinära omständigheter anföras, exempelvis att det 

norska besittningstagandet skett med användande av våld eller liknande, varför den norska 

regeringen skulle anses åtnjuta statlig immunitet mot kvarstadsansökan. 

Slutligen ska även NJA 1957 s. 195 kort beröras. Målet rörde en ogiltighetsförklaring mot ett 

fastighetsköp gjort av Folkrepubliken Kina. Folkrepubliken Kina ansågs berättigad att 

åberopa statlig immunitet mot svensk domsrätt, då syftet med köpet var att använda 

fastigheten som ambassadbyggnad. Fastighetsköpet var således att beteckna som officiell 

verksamhet. 

  3.4.1 Hur görs bedömningen? 

Bedömningen huruvida statens agerande kan anses utgöra officiell verksamhet eller icke är 

emellertid komplex och orsakar inte sällan svåra avvägningar.62 En klar, enhetlig praxis kring 

hur bedömningen bör göras saknas i dagsläget. De skilda uppfattningarna kring hur 

distinktionen bör göras kan dock indelas i två olika metoder, den objektiva metoden och den 

subjektiva metoden.63 Den objektiva metoden fokuserar på rättshandlingens karaktär, d.v.s. 

om det aktuella agerandet generellt kan klassas som officiell verksamhet. Den subjektiva 

metoden ser istället till syftet med agerandet.64 Denna metod kan vara komplicerad då det kan 

vara svårt att söka fastställa vad en part haft för avsikt med ett visst agerande. Även om en 

klar, enhetlig praxis i dagsläget saknas kring hur bedömningen bör göras, och med vilken 

metod sagda bedömning bör angripas, torde ändock den förhärskande uppfattningen idag, 

åtminstone i västvärlden, vara att den objektiva metoden bör användas för att fastställa 

huruvida det aktuella agerandet kan anses utgöra officiell verksamhet.65 Det är dock inte 

säkert att detta påstående om vilken metod som ska anses vara förhärskande skulle lämnas 

helt oemotsagt, åtminstone inte ur ett något mer historiskt perspektiv.66 Följaktligen kan 

bedömningen av en stats agerande få olika utfall, beroende på vilken metod som används, 

vilket givetvis riskerar att orsaka en inkonsekvent och oförutsebar rättstillämpning.67 Som ett 

exempel av kuriosakaraktär kan här kort nämnas en gammal tvist från mellankrigstiden. Den 

rumänska staten hade träffat avtal om inköp av militär utrustning. Det ena avtalet träffades 

                                                           
62 Schreuer, Christoph H., State immunity: Some recent developments, 1 u, Cambridge Grotius Publications Ltd, 

Cambridge 1988, s. 35. 
63 Stern och Österdahl, s. 166. 
64 Strömberg, Melander, s. 80. 
65 Wrange, s. 804 och Fox, Webb, s. 33. Se även Prop. 2008/09:204 s. 52. 
66 Se exempelvis Melander, Göran, Hävande av immunitet, Svensk Juristtidning 1975 s. 87. 
67 Bring m.fl., s. 109. Se även Fox, Webb, s. 35. 
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med ett amerikanskt bolag och  det andra avtalet träffades med ett italienskt bolag. I båda 

fallen uppstod sedermera tvist, varpå den rumänska staten stämdes av vart och ett av bolagen. 

Trots att avtalen rörde inköp av identiska varor, togs talan upp till prövning i den italienska 

domstolen, medan den amerikanska domstolen avvisade talan med hänvisning till den statliga 

immuniteten.68 

Det har i sentida praxis fastslagits att den relevanta tidpunkten för bedömningen är när målet 

anhängiggjordes hos Kronofogdemyndigheten.69 

  3.4.2 Objektiv eller subjektiv metod? Exempel i praxis 

Det mest centrala rättsfallet i fråga om vilken av metoderna som ska användas för att bedöma 

huruvida det är fråga om officiell eller icke officiell verksamhet, är NJA 1999 s. 821. Målet 

rörde ett mellan Västerås kommun och den isländska staten ingånget avtal rörande 

gymnasieutbildning av isländska studenter. Enligt avtalet förband sig Västerås kommun bl.a. 

att utbilda isländska elever, och den isländska staten förband sig bl.a. att säkerställa att 

eleverna tillskansat sig erforderliga förkunskaper. Västerås kommun väckte talan mot den 

isländska staten och yrkade ersättning för genomförd utbildning av isländska flygmekaniker. 

Isländska staten bestred yrkandet och anförde att den åtnjöt statlig immunitet mot att 

underkastas främmande stats jurisdiktion. 

Den avgörande frågan i målet var således att utröna huruvida den aktuella verksamheten 

kunde betraktas som offentlig- eller privaträttslig. Högsta domstolen konstaterade att den 

folkrättsliga grundprincipen om att stater är skyddade mot att tvingas agera part i främmande 

stats domstol samt mot exekutiva åtgärder från främmande stats myndighet, endast kan anses 

gälla då tvisten rör vad som kan definieras som statsakter. Vidare konstaterades att någon 

enhetlig statspraxis kring hur avvägningen bör göras saknas. Istället måste en 

helhetsbedömning göras med beaktande av samtliga omständigheter som bör anses vara 

relevanta med iakttagande av immunitetsrättens syfte. Högsta domstolen fann att det aktuella 

avtalet reglerade frågor som generellt bör anses falla in under offentlig verksamhet. Avtalet 

reglerade en mellanstatlig överenskommelse, inbegripet rättigheter och skyldigheter för de 

båda staterna. Mot bakgrund av detta fann Högsta domstolen att ingåendet av nämnda avtal 

                                                           
68 Stern och Österdahl, s. 167. 
69 Se exempelvis NJA 2011 s.475. 
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skulle anses utgöra en statsakt, vilken medför åtnjutande av statlig immunitet. Västerås 

kommuns talan ogillades.70 

I Högsta domstolens domskäl utkristalliseras ett metodval som tycks väga mer åt den 

objektiva metoden. Kritik har i viss mån emellertid riktats mot Högsta domstolens faktiska 

bedömning, där avtalets kommersiella karaktär tycks ha negligerats.71 

  3.4.3 Bedömningen officiell eller icke officiell verksamhet- exempel i praxis 

Det mest centrala rättsfallet i fråga om den statliga immunitetens tillämpning avseende 

exekutiva åtgärder, och därmed även för denna uppsats, är NJA 2011 s. 475. 

   3.4.3.1  NJA 2011 s. 475  

Det kanske medialt mest uppmärksammade fallet kring statlig immunitet som invändning mot 

exekutiva åtgärder, är den långdragna tvisten mellan den tyska affärsmannen F.J. S (nedan 

kallad käranden) och Ryska Federationen (nedan kallad svaranden), NJA 2011 s. 475.  

År 1998 fastställde en skiljedomstol att svaranden var skyldig käranden mångmiljonbelopp 

efter att ha konfiskerat dennes tillgångar. Svaranden väckte klandertalan avseende 

skiljedomen vid Stockholms tingsrätt. Tingsrätten lämnade svarandens talan utan bifall, varpå 

svaranden förpliktigades att ersätta kärandens rättegångskostnader. Domen kom sedermera att 

fastställas av hovrätten.  

Käranden ansökte hos Kronofogdemyndigheten om verkställighet av ovan nämnda dom, bl.a. 

genom utmätning av fastigheten Lidingö Kostern 5 samt erlagda hyror av de boende i 

fastigheten. Då Kronofogdemyndighetens utredning visade att svaranden var lagfaren ägare 

till fastigheten, medgavs i september 2003 verkställighet av domen. I mars 2005 beslutade 

Kronofogdemyndigheten att det förelåg hinder mot verkställighet, efter att fråga uppkommit 

om fastigheten samt erlagda hyror kunde anses fredade mot utmätning.  

Käranden överklagade Kronofogdemyndighetens beslut i Nacka tingsrätt och yrkade att 

tingsrätten måtte förklara utmätningen genomförbar. 

   

 

                                                           
70 Jfr även Stockholms tingsrätt mål nr. T 2161-04, avd. 7, beslut 2005-05-03. 
71 Se exempelvis Stern och Österdahl, s. 167. 
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    3.4.3.1.1 Tingsrätten 

     3.4.3.1.1.1 Kärandens argumentation 

Som grund för sitt överklagande anförde käranden att en invändning mot exekutiva åtgärder 

genom åberopande av statsimmunitet endast var möjligt under förutsättning att två villkor 

skulle anses vara uppfyllda. Enligt gällande sedvanerätt krävdes dels att den främmande staten 

är i besittning av egendomen, dels att egendomen verkligen används för officiella ändamål. 

Beträffande fastighetens användning hade käranden själv även vidtagit en omfattande 

utredning för att utröna fastighetens faktiska användning, i tillägg till den utredning som 

Kronofogdemyndigheten hade genomfört under sommaren 2004. Kronofogdemyndighetens 

utredning hade visat att ett sextiotal personer var folkbokförda på fastigheten, samt att två 

bolag bedrev näringsverksamhet i fastigheten. Vidare hade Kronofogdemyndigheten inte 

kunnat finna någon av de folkbokförda personerna på fastigheten i Utrikesdepartementets 

diplomatlista. Den aktuella adressen hade inte heller anmälts till Utrikesdepartementet såsom 

tjänstelokal. Käranden hade även intervjuat boende i fastigheten, varpå det framkommit att 

upp emot 20 av de boende på fastigheten helt saknade anknytning till den främmande statens 

ambassad eller handelsdelegation. Som tjänstelokal hade en annan fastighet på Lidingö 

anmälts till Utrikesdepartementet. 1976 hade den främmande staten aviserat till 

Utrikesdepartementet att verksamheten skulle flyttas från den i målet aktuella adressen till den 

nya adressen på Lidingö. Med stöd av ovan anförde käranden att fastigheten inte kunde anses 

användas för officiella ändamål.  

Vidare anförde käranden att svarandens rätt att åberopa immunitet förfallit, då 

verkställighetsärendet avsåg rättegångskostnader i ett mål som svaranden själv hade initierat. 

Käranden menade således att svaranden genom att väcka talan vid svensk domstol skulle 

anses ha samtyckt till konsekvenserna av detta, inbegripet att dom kan komma att verkställas 

vid exekutiv myndighet mot svaranden. Svarandens potentiella immunitet mot exekutiva 

åtgärder skulle således anses ha fallit då svaranden självmant eftergivit sin judiciella 

immunitet. 
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     3.4.3.1.1.2 Svarandens argumentation 

Svaranden anförde att det förelåg hinder mot utmätning med hänvisning till statsimmunitet 

samt diplomatisk immunitet under åberopande av följande. 

Enligt Wienkonventionen, art 22 p. 3 får en beskickningslokal inte bli föremål för exekutiva 

åtgärder, då det anses vara ett alltför allvarligt angrepp på principen om staters suveränitet och 

jämbördighet. En diplomatisk företrädares privatbostad ges samma skydd enligt 

Wienkonventionens art 30 p.1. Då den omtvistade fastigheten bl.a. användes som 

tjänstebostäder åt diplomatiska företrädare och övrig beskickning åtnjöt fastigheten skydd 

enligt båda ovan nämnda artiklar. Vidare anförde svaranden att en utmätning av fastigheten 

skulle strida mot den folkrättsliga principen ne impediatur legation, vilket innebär att en 

beskicknings officiella funktioner inte får störas.72  

Beträffande fastighetens faktiska användning vitsordade svaranden att ytterligare en fastighet 

på Lidingö fungerade som tjänstelokal, och att denna hade förvärvats med anledning av 

utvecklingen i verksamheten. Den omtvistade fastigheten hade dock aldrig upphört att 

användas som tjänstelokal, vilket inte heller hade rapporterats till Utrikesdepartementet. Båda 

fastigheterna hade således använts för officiella ändamål. I den omtvistade fastigheten fanns 

bl.a. ett garage för diplomatfordon samt ett arkiv som regelbundet användes av 

handelsdelegationen. I fastigheten bodde fyra diplomater med familjer. Dessutom användes 

ett antal lägenheter som bostäder åt ryska studenter och forskare som tillfälligt vistades i 

Sverige. Svaranden anförde att detta var en del av det utbyte som ingick i den 

överenskommelse om bl.a. tekniskt och vetenskapligt samarbete, som hade ingåtts mellan de 

två staterna. Mot bakgrund av detta skulle därför även användandet av studentbostäder anses 

utgöra officiell verksamhet. Kärandens argument om att de folkbokförda på adressen inte 

återfanns i Utrikesdepartementets diplomatlista förklarades med att personer tillhörande 

främmande stats beskickning enligt lag inte ska folkbokföras.73 

Vad gällde kärandens argument om att svaranden skulle anses ha avstått från rätten att 

åberopa immunitet, anförde svaranden att den vedertagna uppfattningen torde vara att en stats 

avstående från immunitet genom att väcka talan vid främmande stats domstol, enbart ska 

anses omfatta den judiciella immuniteten. Staten måste explicit ange att den även ämnar avstå 

från immuniteten mot exekutiva åtgärder. 

                                                           
72 Se Wienkonventionen, art. 3. 
73 Se Folkbokföringslag (1991:481), 5 §. 
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Svaranden uppgav även att de personer som bodde på fastigheten inte erlade någon hyra utan 

endast ersättning för kostnader direkt hänförliga till boendet. Mot bakgrund av detta måtte 

kärandens yrkande på utmätning av erlagda hyror avslås. 

     3.4.3.1.1.3 Skäl 

Tingsrätten fann inledningsvis att den folkrättsliga utgångspunkten är att främmande stats 

egendom uppbär immunitet gentemot såväl judiciella som exekutiva åtgärder i 

mottagarlandet. Immuniteten var emellertid avhängig huruvida den främmande statens 

användande av den aktuella egendomen var att betrakta som officiell verksamhet. Staten fick 

exempelvis inte uppträda som kommersiell aktör i privaträttsliga sammanhang. 

Gränsdragningen mellan officiell och icke officiell verksamhet är sällan en okomplicerad 

bedömning, och konkret statspraxis kring hur bedömningen bör göras saknas. Ledning kring 

bedömningen kan emellertid sökas i NJA 1999 s.821.74 

Vidare fann rätten att svaranden skulle anses ha eftergivit sin judiciella immunitet genom att 

väcka klandertalan vid svensk domstol avseende skiljedomen. Detta innebar dock inte att den 

exekutiva immuniteten automatiskt förföll. Ett absolut skydd för viss egendom ges med stöd 

av Wienkonventionen art. 22. Dock skulle inte den aktuella fastigheten anses omfattad av 

ovan nämnda absoluta skydd. Avgörande för frågan huruvida svaranden skulle anses kunna 

åberopa immunitet gentemot en exekutiv åtgärd avseende den aktuella fastigheten, var om 

fastigheten kan anses användas för officiella ändamål. 

Beträffande bevisbördan för påståendet om statlig immunitet samt beviskravet för nämnda 

påstående, fann tingsrätten att det fick anses ankomma på den part som påstår statlig 

immunitet att bevisa detta. Beträffande beviskravet räcker inte enbart ett påstående om hur 

viss egendom används, utan påståendet måste åtminstone göras sannolikt. Ledning i frågan 

kring bevisbörda och beviskrav kan sökas i Svea hovrätts mål nr ÖÄ 7346-04.75 

Tingsrätten fann att det faktum att den omtvistade fastigheten tidigare varit upptagen i 

Utrikesdepartementets diplomatlista samt att fastigheten inrymde såväl garage för 

diplomatfordon som ett arkiv för handelsdelegationens räkning, talade för att denna 

användning av fastigheten skulle anses utgöra officiell verksamhet. Arkivet åtnjöt även skydd 

av bestämmelserna i Wienkonventionen art. 24. Vidare fann tingsrätten att uppgifterna om att 

                                                           
74 För utförlig beskrivning, se avsnitt 3.4.2. Se även SOU 2008:2 s. 40. 
75 Se vidare under avsnitt 3.5.3. 
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ett antal diplomater haft sin bostad framstod som sannolika, bl.a. då den aktuella fastigheten 

förekommit i Utrikesdepartementets diplomatlista. Beträffande utbytet med studenter och 

forskare fann tingsrätten, med hänvisning till Högsta domstolens resonemang i NJA 1999 s. 

821 att samarbetet torde falla in under ett område av offentligrättslig natur. Även i denna del 

skulle således användningen av den omtvistade fastigheten betraktas som offentlig 

verksamhet. 

     3.4.3.1.1.4 Slut 

Med beaktande av samtliga för målet och immuniteträttens syfte relevanta omständigheter 

fann tingsrätten att svarandens användning av den omtvistade fastigheten var att betrakta som 

offentlig verksamhet, varför den var fredad mot utmätning. Med hänvisning till ovan anförda 

lämnades kärandens talan utan bifall. 

    3.4.3.1.2 Hovrätten 

Käranden överklagade till hovrätten med åberopande av i huvudsak samma grunder. 

     3.4.3.1.2.1 Skäl 

Hovrätten konstaterade, likt tingsrätten att den folkrättsliga principen om statlig immunitet var 

begränsad till att enbart omfatta staters officiella verksamhet. Vidare konstaterades att ett 

avstående från den judiciella immuniteten, vilket var för handen i detta fall då svaranden hade 

väckt klandertalan vid svensk domstol avseende skiljedomen, inte skulle anses innefatta även 

ett avstående från den exekutiva immuniteten.76 Detta har även kommit till uttryck i äldre 

svensk rättspraxis. Hovrätten anförde även att den avgörande tidpunkten för bedömningen om 

fastigheten kunde anses användas för officiell verksamhet eller icke officiell verksamhet, 

torde vara när frågan om utmätning av egendomen uppkom vid Kronofogdemyndigheten. 

Till hovrättsförhandlingen åberopades av käranden rättsutlåtanden från professorerna Said 

Mahmoudi och Ove Bring, och av svaranden ett rättsutlåtande från professor emeritus Göran 

Melander. 

Det råder delade meningar kring hur egendom som till viss del används för statliga ändamål 

och till viss del används för kommersiella ändamål, likt den omtvistade fastigheten, ska 

bedömas. Bring anförde att fastigheten åtnjöt statlig immunitet under förutsättning att 

svaranden kunde visa att fastigheten vid den avgörande tidpunkten till övervägande del 

                                                           
76 Jfr Prop. 2008/09:204, s. 38. 
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användes för officiella ändamål. Mahmoudi å sin sida menade att fastigheten inte kunden 

åtnjuta immunitet med mindre än att svaranden kunde visa att fastigheten uteslutande 

användes för officiella ändamål. Bring och Mahmoudi anförde vidare beträffande bevisbördan 

och beviskravet att den främmande staten måste visa att egendomen används för officiella 

ändamål, vilket överensstämmer med vad som fastslagits i Svea hovrätts mål nr ÖÄ 7346-

04.77 För detta talade även det faktum att den främmande staten ska anmäla diplomater och 

lokaler till den mottagande statens utrikesdepartement.  

Hovrätten fann, i linje med Brings uttalande, att bedömningen torde vara avhängig den 

övervägande användningen av fastigheten. Hovrätten konstaterade att flertalet av bostäderna 

uthyrts till studenter, forskare och andra tillfälliga besökare, men även till näringsidkare, och 

att denna uthyrning borde betraktas som icke officiell verksamhet, inte minst då uthyrning av 

privatbostäder generellt fick anses utgöra ett kommersiellt handlande av privaträttslig 

karaktär. Sammantaget fann hovrätten att fastigheten vid den relevanta tidpunkten till 

övervägande del fick anses användas för icke officiella ändamål. Beträffande de av de boende 

erlagda ersättningarna var dessa hänförliga till vad som konstaterats vara kommersiell 

verksamhet. Något hinder mot utmätning av hyrorna kunde därför ej anses föreligga. 

     3.4.3.1.2.2 Slut 

Med ändring av tingsrättens beslut förklarade hovrätten att hinder mot verkställighet ej 

förelåg. 

    3.4.3.1.3 Högsta domstolen 

Svaranden överklagade hovrättens beslut till Högsta domstolen. 

     3.4.3.1.3.1 Skäl   

Högsta domstolen anslöt sig inledningsvis till hovrättens konstaterande om utvecklingen mot 

en mer restriktiv immunitetsteori, samt den viktiga distinktionen mellan den judiciella 

immuniteten och den exekutiva immuniteten, inte minst i fråga om eftergivande av 

immuniteten. Högsta domstolen berörde vidare konventionen om immunitet för stater och 

dess egendom och att denna kan anses ge uttryck för utvecklingen mot en mer restriktiv 

immunitetsteori, vilket innebär att egendom som kan anses användas i kommersiella 

sammanhang av privaträttslig karaktär, kan bli föremål för verkställighet. Högsta domstolen 

                                                           
77 Se även exempelvis Bundesverfassungsgericht, 13 Dec. 1977, 46 BVerfG 342; 65 ILR 146, at 167 (The 

Philippine Embassy Bank Account Case). 
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fann att rättsläget föreföll oklart beträffande egendom som både kan anses användas för 

officiella ändamål och icke officiella ändamål. Härvid fick en samlad bedömning göras kring 

huruvida de ändamålen som kan anses vara officiella är så pass kvalificerade att egendomen i 

sin helhet bör fredas mot exekutiva åtgärder.78 Härvid påpekade även Högsta domstolen att 

kravet på respekt mot staters höghetshandlande samt att en främmande stat inte kan tvingas 

lämna ut särskilda uppgifter, eventuellt kunde leda till att det annars fastslagna beviskravet i 

aktuella frågor, i viss mån måste efterges. 

Beträffande revisionssekreterarens rättsutredning bör det nämnas att det inledningsvis 

konstaterades att utvecklingen i statspraxis rörande immunitet mot exekutiva åtgärder upplevt 

en liknande utveckling som utvecklingen rörande den judiciella immuniteten, d.v.s. mot en 

mer restriktiv immunitetsteori. Det konstateras dock att utvecklingen inte kommit lika långt 

som utvecklingen rörande den judiciella immuniteten, och att ett flertal stater är av 

uppfattningen att en främmandes stat alltjämt åtnjuter absolut immunitet mot tvångsåtgärder. 

Detta kan också förklara den relativt knapphändiga behandlingen av frågan i rättspraxis. 

Vidare anslöt sig rättsutredningen till underrätternas analyser kring 

gränsdragningsproblematiken vid bedömningen om egendomen använts i officiell eller icke 

officiell verksamhet. 

Mot bakgrund av att fastigheten inte upptagits i Utrikesdepartements lista samt de av 

käranden lämnade uppgifterna, ansåg Högsta domstolen att bedömningen måste göras med 

utgångspunkt i den faktiska användningen vid den relevanta tidpunkten, d.v.s. vid tiden för 

målets anhängiggörande vid Kronofogdemyndigheten. Bortsett från de bostäder som 

användes av den främmande statens diplomater, samt arkiv och garage, användes fastigheten 

till övervägande del för ändamål av kommersiell natur. Sammantaget kunde inte det officiella 

ändamålet med användandet av fastigheten vara av så pass kvalificerad natur att hela 

fastigheten skulle vara fredad mot utmätning. Hinder mot verkställighet på grund av statlig 

immunitet förelåg därför inte. 

     3.4.3.1.3.2 Slut 

Högsta domstolen fastställde hovrättens beslut. 

 

    

                                                           
78 Se även Fox, Webb, s. 517. 



24 
 

   3.4.3.2  Nacka tingsrätt beslut Ä 7595-13 

Ett annat fall rörande frågan om statlig immunitet mot exekutiva åtgärder, är Nacka tingsrätts 

beslut Ä-7595. Genom en tredskodom i Solna tingsrätt hade Förenade republiken Tanzania 

(nedan svaranden) förpliktats att till L.N.M (nedan käranden) utge ett visst belopp jämte ränta 

och ersättningskostnader. Käranden ansökte hos Kronofogdemyndigheten om verkställighet 

av tredskodomen genom utmätning. Härvid anvisades en villafastighet i Täby. 

Svaranden uppgav att fastigheten användes som tjänstebostad för en beskickningsmedlem, 

varför fastigheten inte kunde utmätas. Kronofogdemyndigheten fann att hinder förelåg för 

utmätning, bl.a. med hänvisning till att fastigheten, vid tidpunkten för ansökan, fick anses 

användas för officiell verksamhet. 

    3.4.3.2.1 Tingsrätten 

Käranden överklagade Kronofogdemyndighetens beslut och yrkade att tingsrätten måtte 

fastställa att utmätningen avseende den aktuella fastigheten var genomförbar. 

Rätten konstaterade inledningsvis att det enligt svensk rättspraxis är möjligt att vidta 

verkställighetsåtgärder gentemot främmande stat, trots principen om statlig immunitet. 

Avgörande för bedömningen är huruvida den aktuella egendomen kan anses användas i 

officiell verksamhet. Rätten hänvisade även till vad som fastslagits i NJA 2011 s. 475 rörande 

förutsättningarna för den statliga immunitetens tillämpning. Rätten påminde vidare om Högsta 

domstolens uttalande i bevisfrågan, och att beviskravet i vissa fall måste efterges till viss del. 

Vidare fann rätten att vid invändning om statlig immunitet, måste den utmätningssökande 

kunna presentera en utredning som starkt talar för att användandet inte är av sådan 

kvalificerad natur att det utgör hinder mot utmätning. Lyckas sökanden presentera sådan 

utredning, kan verkställighet ske såvida inte svaranden lämnar en plausibel förklaring. Sedan 

görs en samlad helhetsbedömning kring huruvida den utmätningssökande kan anses ha 

uppfyllt sin bevisbörda. Tingsrätten refererade här till ett antal fall ur svensk 

exekutionsrättslig praxis, varav ett är redogjort för i det kursiva stycket nedan.  

 NJA 1983 s. 436 rörde frågan om vilket krav på bevisning som uppställs för att viss egendom 

ska anses tillhöra gäldenären enligt UB 4:17. Högsta domstolen fastslog i målet att det, med 

hänsyn till vad som blivit upplyst, måste  framgå att egendomen tillhör gäldenären, om än 

med reservation för att beviskravet kan komma att tvingas efterges i viss mån, med hänvisning 
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till de potentiella svårigheterna att få de relevanta omständigheterna i ett utsökningsmål 

allsidigt belysta.79 

Tingsrätten konstaterade vidare att den omtvistade fastigheten inte fanns upptagen i 

Utrikesdepartementets diplomatlista.  

Käranden hade bl.a. anfört att fastigheten tidigare hade bebotts av medlemmar av den 

främmande statens beskickning, men att fastigheten varit obebodd i två års tid före ansökan 

om verkställighet. Käranden åberopade, förutom utdrag ur Utrikesdepartements diplomatlista, 

fotografier och vittnesintyg från boende i området. 

Svaranden å sin sida anförde att fastigheten var registrerad som tillhörig den främmande 

staten, och att den b.la användes för förvaring av ambassadens dokument och diverse 

tillhörigheter. 

Tingsrätten fann att frågan var avhängig en bedömning av om fastighetsinnehavet vid den 

relevanta tidpunkten, d.v.s. tiden för ansökan om verkställighet, var av sådan kvalificerad 

natur, att hinder mot utmätning förelåg, en bedömning lik den Högsta domstolen gjorde i NJA 

2011 s. 475. Tingsrätten konstaterade att den utredning som ingetts av käranden gav vid 

handen att användningen av fastigheten inte kunde anses utgöra officiell verksamhet. Vidare 

kunde de av svaranden lämnade förklaringarna inte anses tillfredsställande. Ändamålet med 

fastighetsinnehavet kunde därför inte anses vara av sådan kvalificerad natur att hinder mot 

verkställighet förelåg. Kärandens överklagande bifölls.  

    3.4.3.3 NJA 2009 s. 905 

 Ett annat centralt fall i fråga om den statliga immuniteten tillämpning, dock i fråga om 

judiciell immunitet, är NJA 2009 s. 905. En bostadsrättsförening (nedan käranden) väckte 

talan mot den belgiska ambassaden (nedan svaranden) i Stockholm och yrkade att rätten 

skulle fastställa att ambassaden var skyldig att vidta renoveringsåtgärder i en av 

bostadsrättsföreningen uthyrd lokal, samt att ambassaden dessutom skulle svara för 

renoveringskostnaderna. Talan kom senare att justeras till en fullgörelsetalan. Den belgiska 

ambassaden bestred käromålet och åberopade att den åtnjöt statlig immunitet mot svensk 

domsrätt. 

     

                                                           
79 Jfr även NJA 2008 s. 444 samt RH 2005:46. 
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     3.4.3.3.1  Tingsrätten 

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att den restriktiva immunitetsteorin torde anses vara 

förhärskande inom svensk rätt, varför frågan om den statliga immunitetens tillämpning var 

avhängig en bedömning om svaranden kunde anses ha agerat i ett privaträttsligt sammanhang 

eller inte. I likhet med instanserna i NJA 2011 s. 475, hänvisade rätten i bedömningen till den 

helhetsbedömning som utarbetats i NJA 1999 s. 821. Rätten fann vidare att den aktuella 

lokalen hade använts som kontorslokal för den belgiska ambassaden och att tvister i samband 

med uthyrning av en beskickningslokal torde betraktas som ett officiellt handlande, snarare än 

ett privaträttsligt handlande. Med hänvisning till ovan anförda avvisades kärandens talan. 

    3.4.3.3.2 Hovrätten 

Hovrätten delade tingsrättens bedömning och avslog överklagandet, utan att anföra något i 

övrigt. 

    3.4.3.3.3 Högsta domstolen 

Högsta domstolen konstaterade inledningsvis att utvecklingen rörande den statliga 

immunitetens gått mot en mer restriktiv tillämpning. Vidare konstaterades att ledning kring 

hur bedömningen av om den främmande staten ägnat sig åt officiell verksamhet eller icke 

officiell verksamhet bör göras, kan sökas i NJA 1999 s. 821. Högsta domstolen fastslog även 

att den gängse uppfattningen i svensk rätt torde vara att handlingens natur, d.v.s. det som i 

doktrinen kallats den objektiva metoden, är central vid bedömningen, och att syftet med 

handlingen i vissa fall kunde behöva beaktas.  

I det aktuella fallet rörde det sig om hyra av en kontorslokal, och mer specifikt ett särskilt 

villkor i hyresavtalet. Högsta domstolen konstaterade att detta avtalsvillkor torde ha 

förhandlats fram av parterna och därmed också sannolikt föranlett vissa mer eller mindre 

affärsmässiga överväganden. Rent generellt kunde därför avtalet betraktas som ett avtal av 

privaträttslig natur, vilket lika gärna kunde ha slutits mellan två privata rättssubjekt. Detta 

talade enligt Högsta domstolen emot svarandens möjlighet att framgångsrikt kunna åberopa 

statlig immunitet. Vidare gjordes hänvisningar till exempelvis ovan berörda NJA 1957 s. 195, 

vars aktuella prejudikatvärde mer eller mindre omkullkastades, med hänvisning till 

utvecklingen i synen på immunitet. Denna utveckling ansågs även bekräftad av den ännu inte 
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ikraftträdda FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom.80 Mot bakgrund av 

detta, samt avtalets natur, kunde därför svaranden inte med framgång åberopa statlig 

immunitet i det aktuella fallet. 

Slutligen fann Högsta domstolen även, då kärandens talan även avsåg ersättning för 

rättegångskostnader, att en fullgörelsedom i allmänhet får betraktas som möjlig att verkställa, 

oaktat att den riktas mot en främmande stat. Härvid artikulerades emellertid även den relativt 

kraftiga diskrepansen i olika staters syn på möjligheten åberopa exekutiv immunitet. Något 

närmare ställningstagande angående den aktuella domens efterföljande verkställbarhet ansågs 

inte påkallad.  

Högsta domstolen upphävde hovrättens beslut och återförvisade målet till tingsrätten för 

fortsatt handläggning. 

 3.5 Vem har bevisbördan för att statlig immunitet föreligger eller inte och vilka beviskrav 

uppställs? 

  3.5.1 Vem har bevisbördan? 

Folkrättslig sedvanerätt stipulerar att det är den som gör en immunitetsinvändning som har 

bevisbördan för påståendet.81 Detta har även fastslagits i svensk praxis, vilket även redogörs 

för nedan. Här bör det dock observeras att det idag alltjämt saknas en enhetlig statspraxis i 

fråga om bevisbörda och beviskrav.82 

  3.5.2 Vilka beviskrav uppställs? 

Praxis rörande vilka beviskrav som gäller för en immunitetsinvändning är knapphändig. I 

Svea hovrätts avgörande ÖÄ 7346-04, för vilket det redogörs nedan, fastslogs emellertid att 

det inte torde anses tillräckligt att en part enbart påstår att statlig immunitet föreligger. 

Påståendet måste åtminstone göras sannolikt. Här bör dock ett uttalande från Högsta 

domstolen i NJA 2011 s. 475 beröras. Som redan nämnts uttalade Högsta domstolen att det 

visserligen åligger den part som gör en immunitetsinvändning att göra detta påstående 

sannolikt men att ” Vid en sådan prövning kan kravet på respekt för statsimmunitet avseende 

egendom som används för en stats höghetshandlande och för att en utländsk stat inte kan 

tvingas att lämna uppgifter den inte önskar lämna ut leda till att gängse regler om 

                                                           
80 Se vidare under avsnitt 3.7. 
81 Wrange, s. 815. 
82 Jfr NJA 2011 s. 475. 
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bevisskyldighet i ett utmätningsärende inte till fullo kan upprätthållas.” Det är således inte 

omöjligt att hinder mot verkställighet hade ansetts kunna föreligga om svaranden lyckats 

frambringa någon form av bevisning i NJA 2011 s. 475.83  

  3.5.3 Relevant praxis i bevishänseende 

Svea hovrätts mål nr ÖÄ 7346-04, vilket det hänvisas till i NJA 2011 s.475, involverade 

samma parter som i NJA 2011 s.475, varför samma partsbeteckningar kommer användas. 

Målet rörde ett beslut, fattat tidigare än det beslut som blivit upprinnelsen till NJA 2011 s. 

475. Kronofogdemyndigheten hade beslutat att återbetalning av ingående skatt skyddas av 

statlig immunitet samt att svarandens medel på bankkonton får presumeras vara avsedda för 

officiell verksamhet. Käranden yrkade att utmätning skulle ske av svarandens fordran på 

återbetalning av ingående skatt samt att beslutet om att medel på svarandens bankkonton 

skulle presumeras vara avsedda för officiell verksamhet, skulle undanröjas. Käranden anförde 

bl.a. att svaranden inte var i besittning av de ej ännu återbetalda skatterna, varför statlig 

immunitet inte kunde aktualiseras i detta fall. 

Tingsrätten fann inledningsvis att det får anses följa av sedvanerätt att en ambassads 

bankkonton är fredade mot exekutiva åtgärder. Dessutom anses det inte tillbörligt att 

ifrågasätta lämnade uppgifter av den främmande staten. Tingsrätten hänvisade till en i målet 

inkommen skrivelse från svaranden, där det framgår att all egendom i Sverige används för den 

främmande statens ambassads behov. Tingsrätten fann att Kronofogdemyndigheten, med 

hänvisning till ovan nämnda skrivelse, måtte haft fog för sin bedömning att 

banktillgodohavandena får presumeras vara avsedda för officiell verksamhet. Kärandens 

yrkande lämnades utan bifall. 

Käranden överklagade till hovrätten med åberopande av i huvudsak samma grunder. 

Hovrätten fann inledningsvis att den av käranden anvisade penningfordringen inte kunde 

jämställas med ett banktillgodohavande, och därmed inte åtnjöt ett absolut skydd mot 

exekutiva åtgärder enligt Wienkonventionen art. 22. Hovrätten fann vidare att en parts 

påstående om användandet av viss egendom inte kunde godtas utan vidare, vilket tingsrätten 

tycktes ha ansett. Påstående måste åtminstone göras sannolikt.  

Den aktuella penningfordringen hade ett näraliggande samband med den främmande statens 

skattebefrielse och närvaro i landet, varför påståendet om att influtna medel var avsedda för 

                                                           
83 Jfr Wrange s. 816. 
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att användas för officiell verksamhet åtminstone föreföll sannolikt. Kärandens överklagande 

avslogs.84 

 3.6 Kan immuniteten efterges? 

En stat kan alltid efterge sin statliga immunitet.85 Observera emellertid att en distinktion 

mellan den judiciella immuniteten, d.v.s. immunitet mot främmande stats domsrätt, och den 

exekutiva immuniteten, d.v.s. immunitet mot ingripanden av främmande stats exekutiva 

myndigheter, måste göras. Ett eftergivande av den judiciella immuniteten innebär inte att en 

part automatiskt ska anses ha eftergivit även sin exekutiva immunitet. Ett eftergivande av den 

exekutiva immuniteten måste vara särskilt uttryckt.86  I svensk rättspraxis återfinns ett antal 

exempel på eftergivande av den judiciella immuniteten, där även distinktionen mellan ett 

eftergivande av den judiciella immuniteten och den exekutiva immuniteten görs.  

RÅ 1986 ref. 66 rörde obetalda arbetsgivaravgifter av dåvarande Östtyskland för anställda vid 

den östtyska handelsdelegationen i Göteborg. Det östtyska ministeriet anförde i 

Regeringsrätten att ministeriet utgjorde ett statligt organ och därför åtnjöt immunitet. Någon 

invändning om immunitet hade inte gjorts i underinstanserna. Regeringsrätten fann att denna 

omständighet medförde att ministeriet skulle anses ha avstått från rätten att åberopa 

immunitet. Det östtyska käromålet ogillades.  

NJA 1972 C 434 rörde en hyrestvist mellan ett svenskt bolag och den iranska staten. Högsta 

domstolen fastslog att undertecknandet av ett skiljedomsavtal ansågs utgöra ett avstående från 

rätten att åberopa judiciell immunitet. Dock skulle inte rätten att åberopa den exekutiva 

immuniteten anses ha gått förlorad i och med detta.87 

I RH 76:81 gjorde emellertid rätten den i princip motsatta bedömningen, och fastslog att en 

stats undertecknande av en skiljeklausul inte endast skulle anses medföra ett avstående från 

rätten att åberopa judiciell immunitet, utan att det även skulle betraktas som ett godkännande 

av ett eventuellt efterföljande, exekutivt förfarande. Observera att Högsta domstolen aldrig 

kom att pröva frågan, då bolaget som ursprungligen ansökt om exekvatur drog tillbaka sin 

talan efter att den främmande staten överklagat hovrättens avgörande.  

 

                                                           
84 Jfr även med The Philippine Embassy Bank Account Case, vilket det även hänvisas till i NJA 2011 s. 475. 
85 Bring m.fl., s. 110. 
86 Bring m.fl., s. 110. Se även Prop. 2008/09:204, s. 54 och SOU 2008:2, s. 37. 
87 Jfr RH 1981:76. 
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 3.7 FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom. 

  3.7.1 Bakgrund 

År 2004 antog FN en konvention om immunitet för stater och deras egendom. Behovet av en 

konvention som befäster den folkrättsliga sedvanerätten på området har länge diskuterats 

inom statssamfundet. Redan på 1970-talet inleddes ett konkret arbete inom FN med att skapa 

en enhetlig kodifiering. Anledningen till att det konkreta resultatet lät vänta på sig i närmare 

30 år har sin förklaring i de omfattande meningsskiljaktigheterna som omgärdat frågan om 

den statliga immunitetens tillämpning.88 Konventionen reglerar frågor om immunitet mot 

tvångsåtgärder, med det uttalade syftet att stärka rättsstatens principer och höja 

rättssäkerheten.89  Konventionen har emellertid inte trätt i kraft ännu, då ett ikraftträdande 

fordrar att 30 stater ratificerar konventionen.90  

  3.7.2  Innehåll och motsägelser 

Konventionen kodifierar vad som anses vara gällande sedvanerätt och befäster den restriktiva 

immunitetsteorin.91 Konventionen befäster även den objektiva metoden som åtminstone 

primär bedömningsmetod vid avgörandet om användandet av den aktuella egendomen ska 

anses utgöra officiell eller icke officiell verksamhet.92 Även beträffande eftergivande av den 

statliga immuniteten korrelerar konventionens bestämmelser med vad som får anses vara 

rådande praxis enligt vad som redogjorts för ovan. Konventionen stadgar att en stat kan 

efterge dess judiciella immunitet, antingen genom avtal eller genom dess handlande, 

exempelvis genom att väcka talan. Detta innebär emellertid inte att även den exekutiva 

immuniteten ska anses ha eftergivits.93  Denna av många kallade kompromisslösning stadgar 

dock emellertid bl.a. att för verkställighet krävs att egendomen uteslutande används för 

kommersiella ändamål, samt att bevisbördan åvilar den som påstår att egendomen används för 

kommersiella ändamål.94 Detta tycks strida mot, åtminstone i västvärlden, rådande praxis på 

området. Det har anförts bl.a. från Said Mahmoudi och Ove Bring i NJA 2011 s. 475  att den 

restriktiva immunitetsteorin är mer utbredd än vad konventionen förutsatt.      

 

                                                           
88 Prop. 2008/09:204, s. 57. 
89 Se även NJA 2011 s. 475. 
90 Se FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom, art. 30. 
91 Prop. 2008/09:204, s. 87. 
92 Se FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom, art. 2.  
93 Se FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom, art. 7-9. Se även SOU 2008:2, s. 132. 
94 Se FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom, art. 19c. Se även Wrange, s. 815. 
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  3.7.3 Svensk ratifikation 

År 2006 tillsattes en utredning med anledning av antagandet av FN:s konvention om 

immunitet för stater och deras egendom. Utredningen resulterade i betänkandet Immunitet för 

stater och deras egendom (SOU 2008:2), i vilket behovet av en kodifiering av sedvanerätten 

påtalades, bl.a. för att öka förutsebarheten i rättstillämpningen.95 I regeringens proposition 

föreslogs en ratifikation av FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom,96 

vilket också skedde i december 2009. Den ännu ej ikraftträdda Lag (2009:1514) om 

immunitet för stater och deras egendom stadgar att FN:s konvention om immunitet för stater 

och deras egendom i originaltexternas lydelse ska gälla som svensk lag. Tidpunkten för 

ikraftträdandet bestäms av regeringen, och är avhängig tidpunkten för ikraftträdandet av FN:s 

konvention om immunitet för stater och deras egendom.97 
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95 Se SOU 2008:2, s. 16. 
96 Prop. 2008/09:204, s. 5. 
97 Lag (2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom. 
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 3.8 Utblick - exempel på bedömningen av den statliga immuniteten i andra rättsordningar 

Nedan följer ett antal kortare exemplifieringar över hur utländska, nationella domstolar och 

andra myndigheter, har behandlat frågan om den statliga immunitetens omfattning och 

tillämpning.  

  3.8.1 Finska Kronofogdemyndigheten mot Irak 

I målet begärde Kronofogdemyndigheten i Helsingfors ett ställningstagande från 

Utrikesministeriet, i en tvist som rörde ett finskt bolags fordring mot den irakiska staten. Den 

irakiska staten hade befunnits betalningsskyldig gentemot ett finskt bolag, varför 

Kronofogdemyndigheten utmätte den irakiska statens fordringar mot ett konkursbo. Den 

irakiska staten motsatte sig utmätning under åberopande av statlig immunitet mot exekutiva 

åtgärder. Utrikesministeriet fann att den irakiska statens agerande skulle klassas som 

kommersiell aktivitet av privaträttslig karaktär, vilket lika gärna skulle kunna vidtagits av ett 

sedvanligt bolag. Mot bakgrund av detta kunde inte den irakiska statens invändning om statlig 

immunitet vinna bifall.98  

  3.8.2 Krav mot brasilianska staten i Landgericht Frankfurt/Main 

I målet hade den utmätningssökande två exekutionstitlar avseende en betalningsskyldighet för 

den brasilianska staten. Den utmätningssökande sökte verkställighet av exekutionstitlarna 

genom utmätning av fordringar som den brasilianska staten hade mot ett antal banker med 

anledning av utgivna statsobligationer. Rätten fann att de fordringar som härrörde ur 

statsobligationerna ansågs vara nära förknippade med den brasilianska statsbudgeten, varför 

det fick anses vara fråga om ett höghetsrättsligt handlande från den brasilianska statens sida. 

Utmätningssökandens yrkande ogillades.99  

  3.8.3 Det italienska bolaget Fincantieri-Cantieri navali SpA mot Irak 

I målet fastslog den italienska domstolen att en främmande stats rätt att åtnjuta immunitet inte 

kunde anses vara absolut. I tvister som kunde hänföras till aktivitet av kommersiell natur där 

den främmande staten i praktiken agerade som ett privat rättssubjekt, kan den främmande 

staten inte med framgång åberopa statlig immunitet.100 

                                                           
98 Se Hafner m.fl., s. 328. 
99 Se Hafner m.fl., s. 378. 
100 Se Hafner m.fl., s. 438. 
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  3.8.4 Stämning mot brasilianska staten i portugisisk domstol 

Den portugisiska domstolen anförde att reglerna om statlig immunitet måste tillerkännas ett 

relativt snävt tillämpningsområde, och endast vara begränsad till höghetsrättsliga handlingar. I 

målet konstaterade även domstolen att statssamfundet genomgick en utveckling mot en mer 

restriktiv syn på den statliga immunitetens tillämpning och omfattning.101   

  3.8.5 Den ryska skiljedomstolen 

Ett ryskt byggbolag hade väckt talan i rysk skiljedomstol mot en främmande stat, efter att tvist 

uppkommit rörande ett ingånget avtal parterna emellan om renovering av en 

ambassadbyggnad. Den ryska skiljedomstolen anförde, utan att diskutera huruvida den 

främmande staten kunde ansetts ha ägnat sig åt officiell verksamhet, att den främmande staten 

åtnjöt statlig immunitet och att det krävdes samtycke från den främmande staten för att frågan 

ens skulle kunna prövas av skiljedomstolen.102 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Se Hafner m.fl., s. 517. 
102 Se Hafner m.fl., s. 527. 
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4. Analys   

Analysen av redogjord praxis samt övrigt material kommer, för systematikens skull, 

inledningsvis att återknyta till de ovan uppräknade frågeställningarna.  

 4.1 Vad omfattar den statliga immuniteten? 

Det kan inledningsvis konstateras att frågan om den statliga immunitetens tillämpning och 

omfattning är en politiskt mycket känslig fråga och att staternas meningsskiljaktigheter i dessa 

frågor i mångt och mycket hindrar utvecklingen av en konvergent statspraxis. 

Principen om statlig immunitet, sprungen ur idén om staternas suveränitet och jämbördighet, 

inbegriper ett skydd mot att tvingas underkasta sig en främmande stats domsrätt och exekutiva 

åtgärder, d.v.s. både en judiciell immunitet och en exekutiv immunitet. Räckvidden av denna 

immunitet är emellertid, som ovan berörts, omtvistad. Förespråkare av den absoluta 

immunitetsteorin anser att den statliga immuniteten innebär ett totalt skydd mot 

mottagarstatens civila rättsskipning. Detta synsätt har dock luckrats upp och i viss mån 

kommit att ersatts av en mer restriktiv immunitetsteori. Det kan emellertid konstateras att det 

råder en dikotomi i frågan om vilken immunitetsteori som ska anses vara förhärskande, något 

som givetvis vållar problem i rättstillämpningen och skapar spänningar mellan förespråkare 

av de olika teorierna. Grovt indelat kan de nordiska och västeuropeiska länderna sägas ha 

anslutit sig till den restriktiva immunitetsteorin, medan vissa länder som exempelvis Kina och 

Ryssland fortfarande kan sägas förespråka en mer absolut immunitetsteori. Det bör härvid 

även observeras att den gängse uppfattningen är att utvecklingen avseende den judiciella 

immuniteten kommit längre än utvecklingen avseende den exekutiva immuniteten, där en mer 

absolut syn på immuniteten på många håll alltjämt anses rådande. Att utvecklingen gått 

trögare beträffande den exekutiva immuniteten är en tämligen naturlig följd av att exekutiva 

ingripanden generellt sett anses vara en större kränkning ur suveränitetssynpunkt än att 

tvingas underkasta sig en främmande stats domsrätt. Den trögare utvecklingen avseende 

exekutiv immunitet torde även kunna både förklara och förklaras av att praxis på 

immunitetsområdet dominerats av spörsmål om den judiciella immuniteten.   

 Praxis från utländska domstolar och myndigheter kan inte heller den klassas som rikhaltig, 

inte minst på det exekutiva området, av samma skäl som tidigare berörts. Studier av utländsk 

praxis kan dock bekräfta det ovan anförda rörande utvecklingen mot en mer restriktiv 

immunitetsteori, åtminstone i stora delar av Europa. Domstolarnas och myndigheternas 
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utgångspunkter liknar till stor del de svenska utgångspunkterna, vilka har redogjorts för ovan.  

Under utblicken rörande tillämpningen i utländsk praxis har emellertid även ett exempel 

hämtats från den tämligen knapphändiga, ryska immunitetspraxisen, för att söka åskådliggöra 

den ur svensk synvinkel främmande synen på statlig immunitet. I målet uttalade domstolen att 

samtycke krävdes från den främmande staten, utan att föra något resonemang om 

höghetsrättsligt handlande var för handen eller ej, vilket bekräftar tillämpandet av en mer 

absolut immunitetsteori.  

 4.2 När kan statlig immunitet åberopas och hur görs distinktionen mellan officiell och icke 

officiell verksamhet? 

Som ovan antytts har utvecklingen, åtminstone i västvärlden, ur varifrån majoriteten av 

befintlig praxis också härrör, gått mot en uppluckring av den absoluta immunitetsteorin. Den 

har istället tagit formen av en mer restriktiv immunitetsteori, vilken tillåter undantag från den 

statliga immuniteten. Den troligaste förklaringen till detta torde vara det faktum att en absolut 

immunitetsteori, mot bakgrund av immunitetsrättens syften, inte längre kan anses försvarbar 

med hänsyn till att stater idag i betydligt större utsträckning ägnar sig åt verksamheter av mer 

privaträttslig och kommersiell karaktär än förut. Exempel på denna utveckling i svensk rätt 

kan ses genom att studera fall från idag och jämföra med den syn på immunitens tillämpning 

som kommit till uttryck i äldre, svensk praxis. Ett tydligt exempel på detta torde vara NJA 

1957 s. 195, där synen på immunitetens tillämpning, med dagens mått mätt får anses vara 

relativt generös mot den främmande staten.   

Frågan om avsteg från den statliga immuniteten, i linje med den restriktiva immunitetsteorin, 

bör göras är således avhängig en bedömning av om den främmande statens faktiska 

användning av egendomen kan anses utgöra ett privaträttsligt handlande av en mer 

kommersiell karaktär. Sagda bedömning genomsyras emellertid inte sällan av en komplexitet, 

vilken belysts i genomgången av parternas utveckling av talan i bl.a. NJA 2011 s. 475 och 

Nacka tingsrätt Ä 7595-13. Dessutom fordrar bedömningen ofta omfattande utredning från 

den exekutiva myndighetens sida. Att den centrala frågan kring immunitetens tillämpning är 

avhängig en så pass komplex och krävande bedömning är givetvis långt ifrån önskvärt. 

Försök att utarbeta logiskt hållbara bedömningsmodeller har därför gjorts i doktrin och praxis. 

Detta har dessvärre lett till att det även här uppkommit en dikotomi beträffande hur 

bedömningen bör genomföras. Den  objektiva metoden stipulerar att fokus läggs på den 

omtvistade handlingens eller verksamhetens natur, medan den subjektiva metoden stipulerar 
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att störst hänsyn bör tas till syftet med handlingen eller verksamheten. Även här kan en grov 

indelning skönjas, där förespråkare av den restriktiva immunitetsteorin, exempelvis de 

nordiska länderna, i större utsträckning tenderar att tillämpa den objektiva metoden, medan 

den subjektiva metoden anses vara den förhärskande metoden exempelvis i rättsordningar 

vilka förespråkar en mer absolut immunitetsteori. Denna uppdelning kan även skönjas i ovan 

redogjord praxis. Från NJA 1999 s. 821 hämtas den helhetsbedömningsmodell vilken 

domstolarna i de senare målen kommit att stödja sin bedömning på. I målet anges inte explicit 

att den objektiva metoden bör anses förhärskande i svensk rätt, dock fastslår Högsta 

domstolen att det omtvistade avtalet rör ett ämne som generellt sett är att betrakta som ett 

höghetsrättsligt handlande och att den främmande staten därför bör åtnjuta immunitet, vilket 

bör tyda på att stor vikt fästs vid handlingens natur. Ett annorlunda synsätt beträffande 

exempelvis rysk immunitetsrätt kan istället noteras genom att studera argumentationen i NJA 

2011 s. 475. Exempelvis anförde den ryska federationen angående de inhysta 

utbytesstudenterna att avsikten med detta var att främja ett tekniskt-vetenskapligt utbyte 

staterna emellan, med åberopande av ett avtal staterna emellan. Högsta domstolen å sin sida, 

valde att se mer till handlingen och verksamhetens natur, varpå den fann att upplåtelse av 

studentlägenheter generellt sett inte kunde betraktas som officiell verksamhet, utan snarare 

privaträttslig verksamhet. Ovan nämnda NJA 1957 s. 195 illustrerar även en utveckling i fråga 

om val av metod för att avgöra om den främmande statens handlande utgör officiell 

verksamhet. I målet valde Högsta domstolen att se till syftet med fastighetsköpet, varpå den 

främmande staten ansågs skyddad av statlig immunitet. Med hänsyn till den objektiva 

metodens genomslag i svensk rätt idag, bl.a. efter NJA 1999 s. 821, är det inte omöjligt att 

utgången i målet idag hade blivit annorlunda. 

Statssamfundet är således till viss del splittrat både kring immunitens omfattning och kring 

bedömningen avgörande för immunitens tillämpning, vilket givetvis är problematiskt. 

Oenigheten kring bedömningen avgörande för immunitetens tillämpning torde kunna härledas 

till oenigheten kring omfattningen, då den subjektiva metoden får anses något mer generös 

mot en part som åberopar immunitet, än den objektiv metoden. En tillämpning av den 

subjektiva metoden ger den främmande staten ett betydligt vidare spelfält, där ett till synes 

privaträttsligt handlande utan alltför stora svårigheter kan försvaras med ett bakomliggande 

syfte av mer höghetsrättslig karaktär. Den objektiva metoden är betydligt mer avgränsande, 

och utesluter på så sätt handlingar och verksamhet som kan ses som privaträttsliga, vilket 

korrelerar med den restriktiva immunitetsteorins syn på immunitetens räckvidd.  
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Ett ytterligare tecken på att den objektiva metoden torde kunna ses som förhärskande enligt 

svenskt synsätt är Högsta domstolens argumentation i NJA 2009 s. 905. Tvisten rörde 

uthyrningen av en ambassadlokal, vilket, med ett subjektivt synsätt, tämligen självklart vore 

att hänföra till officiell verksamhet, med hänsyn till syftet med uthyrningen och användandet. 

Högsta domstolen anförde emellertid att avtalet generellt torde betraktas vara av privaträttslig 

karaktär, varför Konungariket Belgien inte tillerkändes immunitet. Detta slut framstår, med 

utgångspunkt i den subjektiva metoden, som tämligen främmande. Det är inte helt otänkbart 

att fallet skulle uppmärksammats mer och föranlett större motsättningar om en stat som kan 

anses ligga längre ifrån det svenska synsättet än Konungariket Belgien varit inblandad istället. 

Beträffande den relevanta tidpunkten för bedömningen synes den gängse uppfattningen, 

åtminstone enligt svensk praxis vara tiden för anhängiggörandet av målet vid den exekutiva 

myndigheten, vilken b.la fastslås av Högsta domstolen i NJA 2011 s. 475.  Denna för frågan 

om immunitet mycket viktiga konstruktion kan även den anses vara ett utflöde av den 

restriktiva immunitetsteorin, då den minimerar möjligheten för stater att åberopa immunitet av 

gammal hävd eller tradition, trots att den aktuella egendomen i realiteten inte används för 

officiella ändamål. Detta hindrar även den främmande staten att i efterhand justera 

verksamheten så att hinder mot utmätning plötsligt kan anses föreligga. 

 Avvägningen mellan officiell och icke officiell verksamhet kan emellertid vålla vidare 

bekymmer, nämligen då användandet av en fastighet kan anses ha såväl höghetsrättsliga som 

privaträttsliga inslag, vilket idag inte kan anses otänkbart med tanke på den ovan nämnda 

utvecklingen där stater i högre grad ägnar sig åt privaträttsligt verksamhet av kommersiell 

natur.  Problematiken belystes av Högsta domstolen i NJA 2011 s. 475, varpå en 

bedömningsmodell fastslogs. För att den aktuella egendomen ska vara skyddad av statlig 

immunitet torde det fordras av egendomen till övervägande del används för höghetsrättliga 

ändamål, och att dessa ändamål får anses av kvalificerad natur. Rättstillämpningen ställs med 

andra ord inför bedömningen att avgöra ett ändamål kan anses tillräckligt kvalificerat. Någon 

närmare vägledning kring hur denna bedömning bör göras ges emellertid ej.  

Det kan dock knappast anses råda enighet i frågan beträffande egendom som kan anses 

användas för både höghetsrättsliga och privaträttsliga ändamål. Detta illustreras inte minst i 

diskrepansen mellan de i hovrätten ingivna rättsutlåtandena i NJA 2011 s. 475. Hovrätten 

tycks här ha valt att tillämpa Brings utlåtande, vilket stipulerar att de höghetsrättsliga 

ändamålen i vart fall ska vara övervägande för att egendomen ska åtnjuta immunitet. 
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Mahmoudis uttalande om att det istället måste röra sig om uteslutande höghetsrättsliga 

ändamål, tycks i rättens ögon möjligen ha framstått som en väl restriktiv tillämpning av den 

statliga immuniteten.  

Vilka verkställighetsformer kan då komma att aktualiseras? Praxis på området är som tidigare 

nämnts tämligen knapphändig. Det kan dock konstateras att utmätning har varit den 

verkställighetsform som varit flitigast prövad. Beträffande kvarstad torde det i teorin dock inte 

uppställas några hinder för en domstol att belägga en främmande stats egendom med kvarstad, 

under förutsättning att de omständigheter som enligt ovan krävs är för handen. Frågan om 

kvarstad har även prövats i äldre svensk rättspraxis, exempelvis i NJA 1942 s. 65. Rättsfallets 

aktuella prejudikatvärde kan möjligen ifrågasättas men det torde åtminstone stå klart att några 

principiella hinder inte uppställs mot att belägga en främmande stats egendom med kvarstad.  

Med avhysning är frågan emellertid mer komplex. Här aktualiseras nämligen, bortsett från de 

allmänna bedömningsfrågor som omgärdar den statliga immuniteten, Wienkonventionens 

regler om beskickningslokalers okränkbarhet, vilka stipulerar att exekutiv personal inte får 

bereda sig tillträde till beskickningslokal utan diplomatens tillåtelse. Följden av detta blir 

således att denne i praktiken inte kan tvingas lämna en eventuell bostad eller 

beskickningslokal.  

 4.3 Vem har bevisbördan för att statlig immunitet föreligger eller inte och vilka beviskrav 

uppställs? 

  4.3.1 Allmänna reflektioner 

Frågan om bevisbörda och beviskrav vid åberopande av statlig immunitet har bl.a. behandlats 

i NJA 2011 s. 475. Här konstaterade samtliga instanser att bevisbördan får sägas åvila den 

part som påstår att statlig immunitet föreligger, vilket överensstämmer med den allmänna 

uppfattningen inom civilrätten att en part måste kunna styrka det som den åberopar.  

Beträffande bevisbördan och beviskravet görs hänvisningar till såväl Svea Hovrätt ÖÄ 7346-

04 som The Philippine Embassy Bank Account Case, vilka stipulerar att åberopande part 

måste åtminstone göra sitt påstående sannolikt. Detta beviskrav har ansetts motiverat med 

hänsyn till de inte obetydliga svårigheterna att frambringa bevis vid denna typ av mål. Detta 

berörs även i Högsta domstolens domskäl i NJA 2011 s. 475 där dessa bevissvårigheter 

artikuleras, varpå det även konstateras att beviskravet kan komma att behöva efterges, med 
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hänsyn till de potentiella svårigheterna att i denna typ av mål få samtliga relevanta 

omständigheter allsidigt belysta. 

  4.3.2 Hur stor betydelse bör Högsta domstolens reservation i NJA 2011 s. 475 angående 

beviskravet tillmätas?  

Intressant ur bevissynpunkt är dock även Nacka tingsrätt Ä 7595-13. Här tycks tingsrätten i 

viss mån negligera Högsta domstolens konstaterade i NJA 2011 s. 475 beträffande 

beviskravet och bevisbördan, vilket möjligen kan bero på en alltför extensiv och, till den 

främmande statens förmån, förlåtande tolkning av Högsta domstolens anförande om de 

eventuella bevissvårigheterna i NJA 2011 s. 475. Istället konstruerar tingsrätten en form av 

omvänd bevisbörda där den utmätningssökande måste kunna presentera utredning som starkt 

talar för att egendomen inte används för ändamål som ska anses kvalificerade nog för att 

statlig immunitet ska kunna åberopas. Lyckas den utmätningssökande presentera sådan 

utredning ska svaranden ges tillfälle att lämna en plausibel förklaring. Tingsrätten hänvisade 

härvid till NJA 1983 s. 436. I ljuset av NJA 2011 s. 475 ter sig tingsrättens fördelning av 

bevisbördan och uppställande av beviskrav som något främmande och tämligen sträng mot 

den utmätningssökande. Här torde det med framgång kunna argumenteras för att tingsrätten 

övertolkat Högsta domstolens reservation beträffande bevisbördan och beviskravet i NJA 

2011 s. 475, och att tingsrätten i alltför hög grad betraktat frågan som ett isolerat, 

exekutionsrättsligt spörsmål, varvid de folkrättsliga aspekterna negligerats. Avgörandets 

prejudicerande verkan, i egenskap av underrättsbeslut, kan även ifrågasättas. 

 4.4 Kan immuniteten efterges? 

Med tanke på den annars knapphändiga praxisen på området får praxis avseende eftergivande 

av den statliga immuniteten trots allt betraktas som relativt rikhaltig. Det kan inledningsvis 

konstateras att det, tämligen naturligt, inte finns några principiella hinder mot att en stat 

självmant efterger sin immunitet, vilket är ett självklart utflöde av suveränitetsprincipen. 

Praxis har dock uteslutande behandlat eftergivande av den judiciella immuniteten, vilket 

också faller sig naturligt. I teorin torde det inte uppställas några hinder mot att en stat efterger 

även den exekutiva immuniteten. Det får dock betraktas som högst osannolikt att en stat 

självmant skulle efterge sin exekutiva immunitet, då att tvingas underkasta sig en främmande 

stats exekutiva åtgärder ses som än mer kränkande ur suveränitetssynpunkt än att tvingas 

underkasta sig främmande stats domsrätt. Det kan vidare konstateras att eftergivande av den 
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judiciella immuniteten kan ske mer eller mindre frivilligt. Här kan exempelvis NJA 1972 C 

434 jämföras med RÅ 1986 ref. 66.   

Det har dock flertalet gånger i praxis med emfas fastslagits att ett eftergivande av den 

judiciella immuniteten inte automatiskt medför ett eftergivande av den exekutiva 

immuniteten, vilket är ett mycket viktigt konstaterande. Detta kan bl.a. ha sin förklaring i att 

en stat, som ovan berörts, svårligen kan antas villig att efterge sin exekutiva immunitet, varför 

det inte anses lämpligt att lämna utrymme för annat än mycket explicita eftergivanden. I 

sammanhanget framstår därför hovrättens slutsats i RH 76:81 som tämligen främmande. 

Rättsfallets prejudikatvärde får dock anses vara i princip obefintligt, då slutsatserna i domen 

står i bjärt konstrast med en i övrigt relativt enhetlig uppfattning i såväl doktrin som praxis. 

Som redan nämnts prövades heller aldrig frågan av Högsta domstolen, i och med att det 

utmätningssökande bolaget drog tillbaka sin ansökan om verkställighet. 

 4.5 Potentiella effekter av FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom    

FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom anses kodifiera gällande 

sedvanerätt på immunitetsområdet. Det kan emellertid konstateras att konventionen ger ett, 

åtminstone ur svensk synvinkel, smått förvirrat intryck. Konventionen sägs avspegla den 

restriktiva immunitetsteorin. Dock innehåller konventionen bestämmelser som får anses stå i 

bjärt kontrast med den restriktiva immunitetsteorin, och de slutsatser som utvecklats i praxis 

mot bakgrund av sagda teori. Konventionen stadgar exempelvis att exekutiva åtgärder enkom 

får vidtas om det fastsällts att den aktuella egendomen uteslutande använts för kommersiella 

syften, och att det åligger den part som gör gällande ett kommersiellt syfte att styrka detta. 

Detta tycks motsäga det som nu konstaterats utifrån befintlig praxis i västvärlden vara 

gällande rätt, och synes dessutom vara mera förlåtande mot den främmande staten i 

jämförelse med vad som anges vara gällande rätt i västvärlden. I bl.a. NJA 2011 s. 475 

fastslogs som bekant att det åvilar den part som åberopar statlig immunitet att styrka detta. 

Enligt konventionen ges istället den främmande staten en möjlighet att inta en betydligt mer 

defensiv roll, och bevisbördan fokuseras istället på den utmätningssökande. Konventionen 

framstår med andra ord som en tämligen paradoxal produkt och det är tydligt att den utgör en 

kompromisslösning. I NJA 2011 s. 475 har konventionens reella effekter och avspeglande av 

gällande rätt ifrågasatts.  
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Det bör därför finnas åtminstone skäl att anta att konventionens effekter kan komma att bli 

begränsade, och att det istället blir gällande västvärldspraxis på området som kommer att hålla 

i taktpinnen för den fortsatta utvecklingen på området.   

5. Slutsats  

Problematiken kring att skapa en enhetlig statspraxis med hänsyn till de åtskilliga 

dikotomierna i staternas uppfattningar kring bedömningsfrågorna kan svårligen ignoreras. För 

svensk exekutionsrätts vidkommande har dock en tämligen klar bild utkristalliserats avseende 

den statliga immunitetens omfattning och tillämpning, en bild vilken ger 

Kronofogdemyndigheten en trots allt relativt långtgående möjlighet att vidta verkställighet 

gentemot en främmande stat. I senare praxis har den restriktiva immunitetsteorin tydligt 

befästs i svensk rätt, varpå staternas möjlighet att framgångsrikt åberopa statlig immunitet 

inskränkts närmast drastiskt. Bedömningen om egendomen kan anses ha använts i officiell 

eller icke officiell verksamhet är alltjämt en komplex fråga. Dock har det i praxis succesivt 

arbetats fram bedömningsmodeller vilka kan ge vägledning, samtidigt som den objektiva 

metodens status som förhärskande metod i svensk tillämpning befästs. Vidare får den rådande 

uppfattningen avseende bevisbörda och beviskrav anses ställa betydande krav på den 

främmande staten. En främmande stat kan med andra ord inte längre förvänta sig att 

slentrianmässigt kunna åberopa statlig immunitet och därmed kunna förlita sig på ett 

heltäckande skydd mot mottagarstatens rättstillämpning.  

Sammantaget är möjligheterna att vidta verkställighetsåtgärder gentemot främmande stater 

relativt långtgående enligt svensk tillämpning och ett framtida ikraftträdande av konventionen 

om immunitet för stater och deras egendom kan svårligen spås ändra dessa möjligheter 

markant. Förhoppningsvis kan också NJA 2011 s. 475 föda ytterligare praxis på det exekutiva 

området, vilket kommer kunna bidra till en än mer enhetlig rättstillämpning avseende de olika 

spörsmål som aktualiseras i samband med frågan om statlig immunitet.   
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6. Slutord 

Idag, mer än fyra år efter meddelandet av Högsta domstolens beslut i NJA 2011 s. 475, är 

Ryska Federationen alltjämt i besittning av Lidingö Kostern 5, efter en infekterad tvist som 

letat sig högst upp i de politiska finrummen. Trots att fastigheten sålts på exekutiv auktion två 

gånger har ingen köpare fått tillträde till fastigheten, med hänsyn till Wienkonventionens 

bestämmelser om beskickningslokalers okränkbarhet. Tvisten illustrerar tydligt hur känslig 

frågan om statlig immunitet är och vilka svindlande, politiska spänningar den potentiellt kan 

föda. Här kan exempelvis nämnas det faktum att en av Sveriges då mest inflytelserika 

politiker personligen involverade sig i ärendet genom att kontakta Kronofogdemyndigheten. 

Att en politiker på det sättet involverar sig i en myndighets verksamhet i ett enskilt ärende får 

anses tämligen uppseendeväckande. 

Som redan konstaterats vid åtskilliga tillfällen i denna uppsats är meningsskiljaktigheterna 

kring frågorna relevanta för den statliga immunitetens tillämpning och omfattning ytterst 

problematiska, och det finns enligt min uppfattning ett skriande behov av klargörande praxis 

eller reglering. Jag tror emellertid, vilket även berörts tidigare, att det åtminstone i dagsläget 

är svårt att åstadkomma annat än uddlösa kompromisslösningar genom reglering, med tanke 

på de i många avseenden fundamentala meningsskiljaktigheterna som råder, vilket också lett 

till att den ännu inte ikraftträdda konventionen om immunitet för stater och deras egendom i 

viss mån framstår som paradoxal. Här tror jag att praxis har en möjlighet att vara mer 

snabbfotad och flexibel och därmed även mer kraftfull. Vi ser idag en tämligen tydlig 

utveckling i västvärlden och jag tror att en någorlunda likriktad praxis i statssamfundet på lite 

längre sikt är en nära nog oundviklig konsekvens. I dagens globaliserade värld fordras alltmer 

interaktion länder emellan och jag tror att dagens rådande dikotomi på sikt kommer att luckras 

upp. Frågan blir då vilket synsätt som kommer gå segrande ur striden. Mot bakgrund av att 

praxis i princip ensamt konstruerats av staterna i västvärlden, och att den restriktiva 

immunitetsteorin i någon mening kan sägas representera vad man skulle kunna kalla det 

moderna synsättet, torde den troligaste hypotesen vara att den gängse uppfattningen i 

statssamfundet sakta men säkert kommer att röra sig i riktning mot den restriktiva 

immunitetsteorin. Denna hypotes stöds även som ovan berörts av den ännu inte ikraftträdda 

konventionen om immunitet för stater och deras egendom, vilken de ovan nämnda 

motsägelserna till trots, sägs befästa den restriktiva immunitetsteorin. 
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Att kalla NJA 2011 s. 475 för banbrytande må möjligen vara att ta i väl mycket, men 

rättsfallet illustrerar på ett pedagogiskt och allsidigt sätt de olika aspekterna av 

immunitetsfrågan. Jag hoppas och tror även att NJA 2011 s. 475 kan utgöra ett trendbrott i en 

annars så skral praxis kring den exekutiva immuniteten. Förhoppningsvis kan Högsta 

domstolens beslut öppna för fler prövningar och på sätt sudda ut frågetecknen kring synen på 

den statliga immuniteten och inleda byggandet av en konvergent praxis.  

Får då den befintliga praxisen och regleringen idag någon reell genomslagskraft? Efter en 

långdragen tvist är Lidingö Kostern 5 som nämnts idag alltjämt i Ryska Federationens 

besittning. Ur ett strikt exekutionsrättsligt perspektiv framstår kanske inte detta som ett 

problem, det viktigaste är att den utmätta egendomen blir såld och att medel inflyter för att 

täcka den utmätningssökandes fordran. I detta finns enligt min mening emellertid en potentiell 

fara.  Om vi ponerar att detta blir ett återkommande mönster, att utmätt egendom blir 

oåtkomlig och att Kronofogdemyndigheten saknar möjlighet att exempelvis avhysa 

besittningshavaren av en fastighet, riskerar detta att resultera i att det kan blir svårt att locka 

intressenter till exekutiva auktioner och dylikt. Då har vi enligt mig ett stort problem i och 

med att uppfyllandet av ändamålen med vissa av Kronofogdemyndighetens 

verkställighetsåtgärder, d.v.s. att reglera obetalda skulder, äventyras. 
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