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1 Introduktion 
 

Även om den kan tyckas allt mindre i och med teknologins framfart är världen 

stor och fylld av en överväldigande mängd olika tankar, viljor och idéer. Det är 

en situation som oundvikligen, tycks det, också leder till en nästintill lika 

imponerande mängd dispyter av olika slag och storlek och mellan varierande 

parter. 

 Att det uppstår meningsskiljaktigheter när det finns så många viljor och sätt 

att se på världen är naturligtvis inte så konstigt eller kanske till och med 

oundvikligt. Därmed blir också frågan om hur dessa tvister ska lösas än mer 

relevant. 

 När enskilda hamnar i konflikt utan att på egen hand kunna hitta en lösning 

hamnar problemet ibland i en skiljenämnds eller domstols händer som då måste 

avgöra vad som gäller. Skulle någon av parterna mot förmodan inte fullgöra de 

krav som vid avgörandet ålagts denne finns det möjlighet för domstolen att 

använda olika tvångsåtgärder för att se till att den enskilde rättar sig efter 

domstolens beslut. Så långt är allt väl. 

 Att systemet fungerar i den utsträckning det gör torde ha flertalet 

förklaringar. Moraliska och sociala överväganden hos den enskilde spelar 

säkerligen en viss roll, men i vissa fall torde det även bero på individens 

maktförhållande till staten vilket i stor utsträckning inte lämnar den enskilde 

speciellt mycket val annat än att acceptera utgången. I regeringsformen heter det 

att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att den offentliga makten 

utövas under lagarna. Det kan konstateras att strukturen med en övre statsmakt 

som genom lagar upprätthåller en viss ordning tycks kunna tvinga fram en 

lösning och se till att denna följs i alla fall i viss mån. Vad händer då när den här 

typen av maktförhållande inte finns mellan parterna och den dömande makten? 

Det är en relevant fråga därför att det i stor utsträckning är precis den situationen 

som uppstår när staterna själva är part i en konflikt i en annan stats domstol. 

Svaret är enkelt uttryckt att staterna i viss mån endast deltar i processen så länge 

det passar dem. Åtminstone i högre utsträckning än vad en enskild har möjlighet 
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till. 

 Jurister sägs tydligen ha en viss svaghet för maxim på latin,1 och därför tycks 

det passande att ta upp den maxim som på sätt och vis är grunden för det problem 

som denna uppsats ämnar behandla. Par in parem non habet imperium ger uttryck 

för egalitetsprincipen och betyder att en inte kan utöva sin makt över en 

jämställd. En idé som historiskt sett inom internationell rätt legat till grund för 

konceptet statlig immunitet.2 

 Till att börja med kommer att göras en presentation av problemet som 

uppsatsen ämnar behandla. Följt utav en överblick över statlig immunitet och 

dess två olika typer: absolut immunitet som ger immunitet i alla fall och restriktiv 

immunitet som endast ger immunitet i vissa typer av situationer. Diskussionen 

kommer sedan främst att fokusera på den restriktiva immuniteten och 

avgränsningen mellan situationer där en stat anses åtnjuta immunitet och inte 

samt problematiken med den avgränsningen. 

 

 

1.1 Problemet 

 

När domstolar behandlar frågor om immunitet finns det egentligen flera olika 

typer av immunitet som det underliggande problemet kan vara en del av. Det kan 

handla om exempelvis immunitet för militär personal, diplomatisk immunitet 

eller statlig immunitet. 

 I den här uppsatsen kommer fokus att ligga på den statliga immuniteten. 

Huruvida statlig immunitet föreligger eller inte avgörs ofta beroende på vilken 

typ av statlig immunitet som förespråkas i forumlandet: absolut immunitet eller 

restriktiv immunitet. Om absolut immunitet förespråkas kommer immunitet allt 

som oftast att anses föreligga. Om forumlandet däremot följer teorin om 

restriktiv immunitet är immuniteten avhängig vilken typ av handling det rör sig 

                                                           
1 Badr, Immunity: An Analytical and Prognostic View, s. 89. 

 
2 Crawford, Brownlie's Principles of Public International Law, s. 448 f. 
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om i det specifika fallet. 

 Det krävs, under den restriktiva immunitetsteorin, att handlingen eller den 

berörda egendomen är att se som en del utav höghetshandlande och inte som 

kommersiell eller privaträttslig för att immunitet ska föreligga. Det är också här 

som en större del av problematiken med statlig immunitet uppstår därför att alla 

länder har sina egna idéer om vad som utgör en höghetshandling samt vad som 

bör anses vara en kommersiell handling och hur det avgörs. Den historiskt något 

spretande synen både på immunitet i allmänhet och vad som utgör olika typer av 

handlingar i synnerhet har gjort att det även varit svårt att hitta en allmän 

internationell överenskommelse gällande frågan. 

 Detta gäller både gällande immunitet mot jurisdiktion såväl som immunitet 

mot verkställighetsåtgärder vilka skiljer sig åt något i bedömningen. 

 Den här uppsatsen ämnar undersöka och analysera vilka typer av handlingar 

som är att anse som höghetshandlingar och vilka som är att anse som 

kommersiella eller privaträttsliga samt försöka komma fram till vilka lämpliga 

kriterier och frågeställningar som finns för att avgöra detta. 

 

 

2 Immunitet i allmänhet 
 

2.1 Andra kategorier av immunitet 

 

Eftersom ämnet för den här uppsatsen är statlig immunitet kommer fokus också 

att läggas på just det. Trots detta är det, för att få en bättre helhetsbild, ändå 

viktigt att förstå och göra skillnad på statlig immunitet och andra typer av 

immunitet som ofta kan figurera i liknande sammanhang. Därför görs här först en 

kort sammanfattning utav andra sorters immunitet. 

 Utöver statlig immunitet finns flertalet andra typer av immunitet. Skyddet 

kan vara riktat till representanter för staten av olika slag, men även 

internationella organisationer. Vid immunitet som riktar sig mot individer vilka 
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agerar som representanter för en stat avgörs omfattningen av immuniteten i hög 

grad av personens närhet till staten. 

 Statschefer, regeringschefer och utrikesministrar bland andra åtnjuter 

immunitet ratione personae vilket innebär att de på grund av sin ställning som 

representanter för staten anses vara immuna för sitt handlande. Någonting som 

också innebär att immuniteten upphör när de inte längre innehar den ställningen. 

 Tjänstemän och andra representanter för staten som inte anses inneha 

immunitet enbart på grund av sin ställning kan istället erhålla immunitet ratione 

materiae vilket betyder att de åtnjuter immunitet för handlingar utförda i tjänst. 

 Diplomatisk immunitet torde kanske vara det tankarna far först till för de 

flesta vid diskussioner om immunitet och den ger flera av ovan nämnda 

representanter skydd. Den här typen av immunitet regleras i Wienkonventionerna 

från 1961 och 1964 om diplomatiska och konsulära förbindelser och är främst 

baserad på principen ne impediatur legatio vilken framhäver funktion3. Vilket 

främst syftar till att diplomater m.fl. effektivt ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter och därmed funktion utan att den mottagande staten lägger sig i.4 

 En internationell organisation skiljer sig visserligen från en suverän stat, men 

kan ändå anses immuna i vissa fall. Det torde vara en sedvanerätt som 

upprätthålls bland annat som ett sätt att förvissa sig om att organisationerna kan 

fungera ordentligt genom att undvika att dessa blir utsatta för ensidiga 

ingripanden från stater. Även om andra mer långtgående åsikter också framförts 

som det grundläggande syftet med immuniteten.5 

 Värt att notera är att även militär personal som befinner sig på besök i en 

annan stat åtnjuter viss immunitet. Den är vanligtvis baserad på samtycke från 

staten som besöks vilket naturligtvis innebär att samtycket och därmed också 

immuniteten kan upphävas vid en militär konflikt. De juridiska källorna som 

berör det här området är relativt blandade. Vanligt är att det regleras i bi- och 

                                                           
3 Fox & Webb, The Law of State immunity, s. 580. 

 
4 A.a. s. 535. 

 
5 Se a.a. s. 455–457 om Waite and Kennedy v. Germany; Beer and Regan v. Germany jfr ENTICO v 

UNESCO and Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. 
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multilaterala avtal, men också internationell sedvänja. Att immunitet finns för 

olika typer av militär personal torde vara klart, men vilka regler som bör 

appliceras i varje enskild situation tycks desto mera oklart.6 

 

 

2.2 Statsimmunitet 

 

Ursprunget till idén om statsimmunitet är inte helt lätt att exakt urskönja då dess 

historiska utveckling inte tycks haft en helt tydligt preciserad kurs. Immunitet för 

representanter för främmande stater diskuterades redan under 1600-talet. Först 

under 1800-talet tycks just den statliga immuniteten, genom de nationella 

domstolarna, ha utvecklats och det första rättsliga uttrycket för doktrinen om 

statlig immunitet nämns ofta som att ha tillkommit i en amerikansk domstol i och 

med fallet The Schooner Exchange v. M'Fadden and Ohters7.8 

 Fallet handlade om ett segelfartyg av typen skonare vid namn Exchange 

vilket tillhörde två amerikanska medborgare. På en resa över Atlanten beslagtogs 

skeppet utav den franska flottan vilka sedan gjorde om det till ett krigsfartyg som 

seglade under fransk flagg. Ett par år senare, efter att fartyget tvingats in i en 

hamn i Philadelphia på grund av skador ådragna efter dåligt väder, lämnade de 

två amerikanska medborgarna in en stämningsansökan vid domstolen i 

Pennsylvania för att få tillbaka fartyget. Överdomare Marshall meddelade domen 

där det konstaterades att varje suverän stat har en fullständig och absolut 

immunitet inom sitt territorium. Samt att en stat endast på eget bevåg kan avstå 

från den immuniteten. Marshall förklarar närmare att det i det förevarande fallet 

får anses föreligga immunitet då det franska krigsskeppet är en del av den 

suveräna staten Frankrike vilka, när de landar i en vänskaplig stats territorier, 

                                                           
6 A.a. s. 593 f. 

 
7 The Schooner Exchange v. M'Fadden and Ohters, USA, U.S. Supreme Court, 11 U.S. 7 Cranch, 116, 

(1812), 3 AJIL s. 227–237. 

8 Badr, a.a. s. 9 f. 
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förutsätter ett underförstått avstående av jurisdiktion eftersom det generellt är den 

vanliga ordningen vid den typen av situationer.9 

 Statsimmuniteten är som nämnts ovan baserat på konceptet att en suverän 

inte kan utsättas för en annan suveräns jurisdiktion utan att ha givit sitt 

samtycke10. En stats rätt till immunitet innebär i praktiken att en domstol inte kan 

ta upp en talan till prövning om den väckts mot en annan stat än den domstolen 

är en del av11. Skulle en svarandestats frågor rörande statens kärnfunktioner 

kunde bestämmas utav en främmande stats jurisdiktion anses svarandestatens 

suveränitet, i vart fall i den delen, kunna ifrågasättas. Statlig immunitet är därmed 

en regel inom internationell lag som underlättar arbetet med att uträtta offentliga 

funktioner för staten genom att förhindra att staten och dess representanter blir 

stämda i andra staters domstolar. Det är i grunden en processrättslig fråga och 

innebär att en domstol hindras från att utöva sin dömande och verkställande 

jurisdiktion i vissa typer av fall där en annan stat är part.12 

 Det finns i princip två olika synsätt gällande hur långt den statliga 

immuniteten sträcker sig. Utvecklingen har överlag gått från absolut immunitet, 

vilken innebär att staten åtnjuter immunitet i nästintill alla fall, till restriktiv 

immunitet, som innebär immunitet för statligt höghetshandlande (acta jure 

imperii) men inte för statens kommersiella eller privaträttsliga handlande (acta 

jure gestionis)13. Den exakta utvecklingen är dock inte helt klar. 

 Det är t.ex. tydligt att det ovan nämnda fallet The Schooner Exchange v. 

M'Fadden and Ohters ger uttryck för doktrinen statlig immunitet. Huruvida det 

ska anses ge uttryck för en absolut immunitet genom att se ordningen som en 

tvingande internationell lag eller anses vara ett exempel på restriktiv immunitet 

då avståendet från jurisdiktion endast är frivilligt och kan dras tillbaka däremot 

                                                           
9 The Schooner Exchange v. M'Fadden and Ohters, (1812) AJIL s. 237. 

 
10 Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 11. 

 
11 SOU 2008:2, s. 31. 

 
12 Crawford, a.a. s. 487. 

 
13 Fox & Webb, a.a. s. 30. 
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verkar mer omdebatterat14. Med tanke på denna uppsats omfattning och 

inriktning räcker det dock med att konstatera att doktrinen om statlig immunitet i 

och med det här fallet successivt började spela en större roll inom internationell 

rätt. 

 Notera att det görs en separation mellan immunitet mot domsrätt och 

immunitet mot verkställighet och att rättsutvecklingen för dessa också har tagit 

olika riktningar vilket kommer att diskuteras nedan under avsnitt 5.15 

 

 

2.3 Absolut immunitet 

 

Doktrinen om absolut immunitet handlar i grunden om statens självständighet. 

En suverän stat anses, som maximet par in parem non habet imperium uttalar, 

inte underkastad en annan stats jurisdiktion. Ett synsätt som i förlängningen 

innebär att en stat inte kan stämmas utan dennes samtycke. Draget till sin spets 

görs då, för huruvida immunitet föreligger eller inte, ingen skillnad mellan 

statens höghetshandlande och dess kommersiella eller privaträttsliga handlanden 

utan immunitet anses föreligga oavsett.16 

 

 

2.3.1 Utvecklingen 

 

De tidigaste domarna som tydligt uttryckte ett synsätt i linje med just absolut 

immunitet kommer från brittisk och amerikansk rätt. Det brittiska fallet The 

Parlement Belge från år 1880 torde tolkas som att tidigare ha kvalificerat 

immuniteten som beroende av dels att det handlade om statlig egendom men 

                                                           
14 Jfr Badr, a.a. s. 13. och Fox & Webb, a.a. s. 28 not 11. 

 
15 A.bet. s. 11 f. 

 
16 A.st.. 
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också att egendomens syfte var att den var ämnad för offentliga ändamål.17 

Domaren Brett L.J. konstaterade i ett senare rättsfall, The Porto Alexandre, 

gällande just The Parlement Belge att ”The ground of that judgement is that the 

public property of a Government in use for public purposes is beyond the 

jurisdiction of the Courts of either its own or any other State, and that ships of 

war are beyond such jurisdiction, not because they are ships of war, but because 

they are public property. It puts all the public movable property of a State, which 

is in its possession for public purposes in the same category of immunity from 

jurisdiction as the person of a sovereign, or of an ambassador, or of ships of war, 

and exempts it from the jurisdiction of all Courts for the same reason – viz., that 

the exercise of such jurisdiction is inconsistent with the independence of the 

sovereign authority of the State.”18. 

 I just The Porto Alexandre som är från år 1920 tycks domstolen dock ha 

frångått kravet på att syftet med egendomen skall vara publika ändamål och i 

högre grad ha fokuserat på att det är statlig egendom. Fallet behandlade frågan 

om immunitet för ett portugisisk statsägt fartyg som av allt att döma var ett helt 

vanligt handelsskepp. Trots det ansåg alltså domstolen, om än något motvilligt 

och genom tolkning utav utfallet i The Parlement Belge vilket domstolen ansåg 

sig bundet av, att immunitet för fartyget och dess last måste föreligga då skeppet 

var statligt ägt. The Porto Alexandre är det rättsfall från Storbritannien som i 

högst grad accepterat och uttryckt en form av absolut immunitet19. USA och 

Storbritannien var dock inte ensamma i sin syn på immunitet. Medan till exempel 

de kontinentaleuropeiska länderna såsom Italien, Belgien men även Egypten 

lutade mer åt teorin om restriktiv immunitet, följde bland andra Sovjetunionen, 

Kina och Japan även de teorin om absolut statlig immunitet20. Alla med något 

olika syn på problemet. Just den sovjetiska synen på statlig immunitet var att 

suveränen alltid är att se som ett subjekt. Oavsett vad staten företar sig, vare sig 

                                                           
17 The Parlement Belge, Storbritannien, British Court of Appeal, 5 P.D. 197, (1880), p. 35. 

18 The Porto Alexandre, Storbritannien, British Court of Appeal, P. 30, (1920). 

19 Dickinson, Lindsay & Loonam, State Immunity Selected Materials and Commentary, s. 165. 

 
20 Crawford, a.a. s. 504. 
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det är höghetshandlande eller kommersiellt handlande, förlorar staten därmed 

inte sin suveränitet21. Överlag har dock utvecklingen rört sig mot att fler länder 

anammar teorin om restriktiv immunitet till den grad att det nu kan ses som 

gällande folkrätt22. Någonting som i alla fall i viss mån torde kunna attribueras 

till den ökade statliga närvaron i kommersiella förehavanden i en allt mer 

globaliserad värld23. I varje fall i fråga om jurisdiktion. 

 

 

2.4 Restriktiv immunitet 

 

Den restriktiva immunitetsteorin innebär även den immunitet för en stat i 

förhållande till andra staters domstolar, men då med vissa undantag. Det 

grundläggande syftet med restriktiv immunitet är att stater som konkurrerar med 

privatpersoner eller privata företag också skall kunna ställas till svars för sina 

handlingar i landet där affärsverksamheten bedrivits24. Precis som i fallet med 

absolut immunitet kan naturligtvis en stat ge upp sin immunitet genom samtycke. 

Till skillnad från absolut immunitet innebär dock restriktiv immunitet att en stat 

kan anses som inte immun beroende på vilken typ av verksamhet handlingen 

anses utgöra. Båda teorierna innebär att det föreligger immunitet för handlingar 

som kan klassas som statligt höghetshandlande (acta jure imperii). Vid 

kommersiellt eller privaträttsligt handlande (acta jure gestionis) däremot anses, 

inom den restriktiva immunitetsteorin, staten inte åtnjuta immunitet. 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
21 Hobér, a.a. s. 11. 

 
22 A.bet. s. 38. 

 
23 Bring, Mahmoudi & Wrange, Sverige och folkrätten, s. 108. 

 
24 Fox & Webb, a.a. s. 395. 
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2.4.1 Utvecklingen 

 

Redan under 1800-talet var det länder som tydligt uttryckte och tillämpade den 

restriktiva immunitetsteorin och gjorde en tydlig skillnad mellan 

höghetshandlande och kommersiellt eller privaträttslig handlande. Först var de 

italienska och belgiska domstolarna, där bl. a. Morellet ed altri v. Governo 

Danese och Etat du Pérou v. Kreglinger varit avgörande, som båda var ovilliga 

att ge andra stater absolut immunitet från domstolarnas jurisdiktion25. De var 

dock inte ensamma och följdes snart utav bland andra Tyskland och senare även 

Frankrike.26  

 I USA premierades, som tidigare nämndes, den absoluta immunitetsteorin 

vilket konstaterades främst 1926 i och med fallet Berizzi Bros. v Steamship 

Pesaro (nedan The Pesaro). Där rörde det sig om ett skepp ägt av den italienska 

staten som transporterade en viss typ av artificiellt silke från Italien till New York 

USA. Väl där stämdes skeppet för att göra gällande ett anspråk som tillkommit 

på grund av att varorna inte levererats. Den amerikanska högsta domstolen fann 

att absolut immunitet förelåg med hänvisning till det ovan nämna The Schooner 

Exchange. 

 Intressant att notera är dock att underrätten inte hade ansett att det funnits 

skäl att ge immunitet i fallet på just den grunden att det inte rörde sig om 

höghetshandlande utan privaträttsliga handlingar och därmed inte borde vara 

skyddade27. Det är intressant därför att det tydligt visar att domaren i fallet inte 

ansett sig bunden till absolut immunitet på grund av The Schooner Exchange på 

samma sätt som högsta domstolen senare gjorde. Tolkningsföreträdet ligger 

naturligtvis hos högsta domstolen, men domaren i underrätten är inte ensam om 

att ha dragit andra slutsatser utav The Schooner Exchange än vad högsta 

domstolen gjorde28. Frågan är också om inte utfallet i The Schooner Exchange i 

                                                           
25 Dickinson, Lindsay & Loonam a.a. s. 163 f. 

 
26 Dickinson, Lindsay & Loonam a.a. s. 163 f och 166. 

 
27 Badr, a.a. s. 36. 

 
28 Se Badr, a.a. s. 13 och Dickinson, Lindsay & Loonam, a.a. s. 164. 
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alla fall till viss del kan förklaras av den historiska kontexten i vilken rättsfallet 

tillkom. 

 Relationerna mellan USA och Storbritannien hade successivt försämrats 

under flera år och kulminerade strax efter, men inte på grund av, The Schooner 

Exchange i krig mellan nationerna. Att frånta Frankrike, som redan låg i krig med 

Storbritannien, ett krigsfartyg var politiskt otänkbart29. Möjligen kan de mer 

politiska och mindre juridiska anledningarna till fallets utfall ha påverkat senare 

domares övertygelse i hur det skall tolkas. Efter The Pesaro fallet överläts också 

frågan om immunitet i USA till de verkställande myndigheterna istället vilka 

regelbundet gav stöd till den absoluta immunitetsteorin. Det här innebar att det 

först i och med vad som kallas ”the Tate Letter” 1952 framkom en annorlunda 

syn på immunitet där det amerikanska utrikesdepartementet framförde åsikter till 

förmån för den restriktiva immunitetsteorin.30 

 I Storbritannien var utvecklingen inte helt olik den i USA. Även den brittiska 

synen på immunitet förändrades till att följa den restriktiva immunitetsteorin i 

och med en serie rättsfall under 1950-talet31. En hållning som sedermera 

bekräftades under 1980-talet i framför allt fallet I Congreso del Partido.32 

 Värt att notera är dock den ambivalens som tycks ha funnits även i 

Storbritannien gällande frågan betydligt tidigare i och med fall som The Charkieh 

från 1873 och The Cristina från 1938 som båda tycks förespråka en mer restriktiv 

linje. En ambivalens som även går att se i Österrike som väldigt tydligt hoppat 

fram och tillbaka mellan de olika synsätten under 1800- och 1900-talet.33 

 Dessa exempel visar på den relativt brokiga väg som den statliga 

immuniteten har tagit i sin utveckling. En bild som också förstärks utav det 

                                                                                                                                                                          
 
29 Badr, a.a. s. 14. 

 
30 Dickinson, Lindsay & Loonam, a.a. s. 165. 

 
31 Se Dollfus Mieg et Cie S.A. v. Bank of England (1950), Sultan of Johore v. Abubakar, Tunku Aris 

Bendahara and others (1952) och Rahimtoola v. Nizam of Hyderbad (1957). 

 
32 Playa Larga Appelants v. I Congreso del Partido Respondents, Storbritannien, House of Lords, (1981). 

 
33 Dickinson, Lindsay & Loonam, a.a. s. 165–167. 
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faktum att det är flera länder, däribland före detta Sovjetunionen, som visat stöd 

för absolut immunitet men som trots det ändå genom bilaterala avtal med andra 

länder samtidigt tillämpar restriktiv immunitet.34 

 Som nämnts ovan sällar sig dock de flesta stater numera till den restriktiva 

immunitetsteorin. Hur olika länders lagstiftning på området statlig immunitet och 

hur omfattande den är skiljer sig dock åt väldigt mycket. Några länder har 

utformat nationell lagstiftning inriktad på just statlig immunitet med amerikanska 

Foreign Sovereign Immunities Act (nedan FSIA) från 1976 och brittiska State 

Immunity Act (nedan SIA) från 1978 som ett par exempel. 

 Bortsett från Storbritannien saknas det i de västeuropeiska länderna någon 

specifik nationell lagstiftning som generellt behandlar just området statlig 

immunitet. Frankrike har ingen lagstiftning överhuvudtaget på området samtidigt 

som Tyskland, Österrike, Nederländerna m.fl. har enstaka regleringar som 

hänvisar till offentlig internationell rätt. Rysk lagstiftning är något mer 

omfattande, men täcker endast vissa delar utav statlig immunitet35. I Sverige 

finns det ännu inte någon generell lagstiftning på området, men om FN-

konventionen om immunitet för stater och deras egendom (nedan FN-

konventionen) skulle få tillräckligt många länder som ratificerar den så att den 

träder i kraft innebär det även att konventionen i sin helhet kommer att bli svensk 

lag.36 

 Det har alltså även gjorts några försök att skapa en mer enhetlig 

internationell rättsuppfattning om vad restriktiv immunitet innebär och hur den 

ska tillämpas. Europeiska konventionen för statsimmunitet från 1972 (nedan 

europeiska konventionen) är ett sådant försök, men har bara ratificerats utav ett 

fåtal stater. Den något nyare FN-konventionen från 2004, som ligger till grund 

för det som kan komma att bli svensk lag, är även den ett försök att skapa mer 

enhetlighet internationellt. Utav 28 länder som skrivit under konventionen har 

                                                           
34 Shaw, International Law, s. 708. 

 
35 Hafner, State Practice Regarding State Immunities, s. 30. 

 
36 Lag 2009:1514 om immunitet för stater och deras egendom. 
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dock endast åtta av de trettio stater som krävs för att konventionen skall träda i 

kraft ratificerat den37. Det finns alltså fortfarande stora variationer i hur den 

restriktiva immunitetsteorin appliceras på detaljnivå38. Detta trots den relativt 

vidspridda acceptansen av restriktiv immunitet i allmänhet. 

 Med en blick bakåt i tiden kan det alltså konstateras att synen på statlig 

immunitet har skiljt sig väldigt mycket mellan olika länder. Inte ens inom 

ländernas egna rättssystem har det alltid varit självklart hur frågor relaterade till 

detta skall hanteras. Vilket till viss del även torde förklara varför det har funnits 

sådana svårigheter med att hitta en gemensam lösning på internationell nivå. 

 Även om den restriktiva immunitetsteorin numera är det vanligast 

förekommande förhållningssättet är det dock fortfarande problem med hur det 

bör avgöras huruvida en handling är att se som en höghetshandling eller en 

kommersiell handling. 

 

 

3 Lagstiftning och andra regleringar 
 

3.1 Lagstiftningsmodeller 

 

Att det görs en skillnad mellan höghetshandlingar och privaträttsliga eller 

kommersiella handlingar är alla som ansluter sig till den restriktiva 

immunitetsteorin överens om. Det saknas dock en gemensam statspraxis för hur 

statligt höghetshandlande (acta jure imperii) skall definieras och var 

gränsdragningen går mellan en sådan handling och privaträttsligt handlande (acta 

jure gestionis).39 

 Anledningen till det torde kunna härledas i alla fall i viss mån till den stora 

                                                           
37 Hobér, a.a. s. 16. 

 
38 A.bet. s. 12. 

 
39 Fox & Webb, a.a. s. 395. 
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variationen i synen på immunitet som förekommit mellan länder genom 

historien, men naturligtvis också till det faktum att det helt enkelt är en 

bedömningsfråga som inte har något enkelt svar. Vilket också har varit en kritik 

från förespråkare av den absoluta doktrinen som ifrågasatt rättssäkerheten i den 

restriktiva doktrinens uppdelning av olika typer av handlingar. Även om kritiken 

i sak i viss mån stämmer därför att absolut immunitet otvetydigt är enklare att 

applicera i en del fall och därmed något rättssäkrare på den punkten är det en 

kritik som vid närmare eftertanke ändå förefaller relativt tandlös med tanke på att 

all juridik i grunden handlar om olika typer av bedömningar och att det tycks 

finnas fullgoda verktyg för att hitta rimliga lösningar även här. 

 Det har föreslagits olika lösningar på hur lagstiftningen kan se ut för att 

underlätta avgörandet av var gränserna för immunitet skall dras. En möjlighet är 

att uttrycka vilka handlingar som anses åtnjuta immunitet och att då inte ge 

immunitet för handlingar som faller utanför listan. En annan möjlighet är att 

specificera de situationer som är utav sådan natur att en stat inte kan anses åtnjuta 

immunitet. Det alternativ som dock tycks ha fått störst spridning är att uppställa 

en huvudregel som innebär att immunitet föreligger och sedan lista de undantag 

av situationer där immunitet inte skall anses föreligga.40 

 En undersökning utav hur lagstiftningen generellt ser ut i världen, där sådan 

finns, ger vid handen att det är den sistnämnda modellen som kommit att bli den 

mest populära både för nationell lagstiftning som FSIA och SIA, men även bland 

internationella lösningar som europeiska konventionen och FN-konventionen 

vilka också använder sig utav just den lagtekniska uppbyggnaden. Värt att notera 

är dock att även om lagstiftningen överlag har tagit den här formen så finns det 

handlingar som ändå listas specifikt som höghetshandlingar41. Själva 

diskussionen om gränsdragningen har fokuserats något runt undantaget för 

kommersiella transaktioner som kommit att bli avgörande för olika staters syn på 

vilka handlingar som åtnjuter immunitet och vilka som inte gör det. 

                                                           
40 Yearbook of the International Law Commission, 1979, vol. II part 1, para. 69. 

 
41 Läs t.ex. SIA sektion 3 (2) om stater som kommer överens om annat och sektion 9 (2) om 

skiljeklausuler mellan stater. 
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3.2 Internationell reglering 

 

Som angetts ovan anses den enklaste modellen gällande statlig immunitet vara att 

utgå från att immunitet föreligger för att sedan föreskriva undantag. Att samma 

modell används för själva utformningen utav regleringen innebär dock inte alltid 

att innehållet är helt detsamma. 

 Kriterierna och tillämpningen gällande statlig immunitet och det 

kommersiella undantaget skiljer sig mycket mellan olika länder vilket också haft 

inflytande på innehållet utav den internationella regleringen på området. 

 

 

3.2.1 Europeiska konventionen för statsimmunitet från 1972 

 

Den europeiska konventionen utgår enligt dess artikel 15 från att en stat som 

huvudregel åtnjuter immunitet. Konventionen ställer sedan upp de undantag som 

innebär att immuniteten kan brytas. Artiklarna 1 till 3 behandlar undantag som 

har att göra med t.ex. om en stat riktar en motfordran mot den andra parten, om 

en stat tidigare samtyckt till att avsäga sig immuniteten, eller att staten innan den 

åberopar immunitet behandlar ärendet i sak. 

 I de efterföljande artiklarna behandlas frågor av mer kommersiell karaktär. 

Mest relevant för den förevarande diskussionen om hur jure imperii och jure 

gestionis skall särskiljas är artiklarna 4 och 7. I och med artikel 4 undantar 

konventionen kontraktuella förbindelser, men klarlägger också i paragraf 2 att det 

inte gäller vid kontrakt stater emellan. 

 I artikel 7 framgår det att en stat inte kan hävda immunitet ”if it has on the 

territory of the State of the forum an office, agency or other establishment 

through which it engages, in the same manner as a private person, in an 

industrial, commercial or financial activity, and the proceedings relate to that 
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activity of the office, agency or establishment”. Det finns egentligen inget direkt 

uttryck för vad som skall anses vara en handling av kommersiell natur, men just 

frasen ”in the same manner as a private person” är ett av kriterierna som ofta 

används för att kunna separera jure imperii och jure gestionis.42 

 Artikel 20 rör effekterna utav en dom och förklarar att en stat skall acceptera 

och ge effekt till domar mot den förutsatt jurisdiktion enligt artiklarna 1–13 och 

att något undantag enligt artikel 20 inte föreligger. 

 Artikel 23 säger att immunitet för tvångsåtgärder av en främmande stats 

tillgångar alltid föreligger i annat än att den främmande staten givit sitt 

medgivande till en sådan handling. 

 

 

3.2.2 The International Law Association's Draft Articles for a Convention on 

State Immunity 

 

International Law Association (nedan ILA) är en internationell icke-statlig 

organisation med syftet att bl.a. utveckla internationell rätt. ILA:s arbete används 

av flera internationella lagstiftande organ, däribland FN, vid framtagande av 

texter som kommit att utgöra internationell rätt.43  

 I artikel 1 (c), definieras först vad en kommersiell aktivitet skall anses vara. 

Detta görs genom att referera till kommersiella handlingar eller transaktioner. Till 

skillnad från i den europeiska konventionen görs alltså ett försök att tydliggöra 

vad en kommersiell aktivitet skall utgöras utav. Problemet är ju dock att artikeln 

genom att försöka definiera en kommersiell aktivitet med uttryck som 

kommersiell handling skapat något utav ett cirkelargument44. Någonting som 

torde begränsa värdet utav definitionen i viss mån. 

 Artikeln ger dock i sista stycket, som lyder ”In applying this definition, the 

                                                           
42 Hafner, a.a. s. 23. 

 
43 Se International Law Associations svenska avdelnings hemsida, www.ilasweden.se/om-ila/. 

 
44 Hafner, a.a. s. 24. 

 

http://www.ilasweden.se/om-ila/
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commercial character of a particular act shall be determined by reference to the 

nature of the act, rather than by reference to its purpose”, även en uttrycklig 

vägledning till tillvägagångssättet som bör användas i avgörandet av huruvida en 

handling är kommersiell eller inte. Endast en handlings natur skall tas i 

beaktande och inte dess syfte vilket tydligt framkommer utav den här artikeln. 

 Artikel 7 tydliggör att även immunitet mot tvångsåtgärder är utgångspunkten 

medan undantagen från denna regel framgår i artikel 8. Undantagen är om en 

stats medgivande har givits, om egendomen som berörs används i ett 

kommersiellt syfte eller användes i den kommersiella transaktionen som yrkandet 

är baserat på, och om egendomen som skall utmätas tagits i överträdelse av 

internationell lag. 

 

 

3.2.3 FN-konventionen om immunitet för stater och deras egendom från 2004 

 

I FN-konventionens artikel 10 klargörs att en stat inte åtnjuter immunitet om den 

deltar i en affärstransaktion. Den anger också undantagen till detta vilka är om 

det handlar om två stater som gjort affärer med varandra eller om parterna 

kommit överens om annat. 

 I artikel 2 definieras begreppet affärstransaktion i tre olika kategorier: (i) 

avtal eller transaktioner för försäljning utav varor eller tjänster, (ii) avtal om lån 

eller annan transaktion utav finansiell natur och (iii) andra avtal eller 

transaktioner utav affärsmässig, industriell, handelsmässig eller yrkesmässig 

natur med undantag för anställningskontrakt. Dessa är snarlika de som står att 

finna i brittiska SIA sektion 2. 

 Vidare tydliggörs det också i artikel 2 (2) hur det skall fastställas huruvida ett 

avtal eller en transaktion är att se som en affärstransaktion som innebär att 

immunitet inte föreligger. 

 Arbetet med FN-konventionen har egentligen skett under en väldigt lång tid. 

FN:s folkrättskommission International Law Commission (nedan ILC) har 
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arbetat med frågor rörande statlig immunitet sedan senare delen utav 1970-talet45. 

ILC Draft Articles ligger också till grund för FN-konventionen. 

 I tidigare versioner utav ILC Draft Articles uttrycktes klart att endast en 

handlings natur skall användas vid avgörande utav huruvida den är utav 

kommersiell karaktär eller inte. Artikel 3 (2) sade att ”In determining the 

commercial character of a trading or commercial activity [...] 

reference shall be made to the nature of the course of conduct or particular 

transaction or act, rather than to its purpose”. Det är en formulering som är 

snarlik den i nuvarande amerikanska FSIA och är tydlig i sin utformning. I ILC:s 

kommentar till artikeln anges valet utav den formuleringen och definitionen vara 

att det för en statlig handling i grunden alltid finns ett syfte relaterat till områden 

som innefattar immunitet. Att hänvisa till en handlings syfte ansågs därmed inte 

vara till någon hjälp för att avgöra om en handling skall anses vara kommersiell 

utan det skulle snarare skapa osäkerhet och ”serve to obscure its true character” 

som det hette.46 

 Den hållningen kom dock att förändras allteftersom. Artikel 3 

omformulerades och gällande ett kontrakts kommersiella karaktär kom det att 

lyda ”[...] reference should be made primarily to the nature of the contract, but 

the purpose of the contract should also be taken into account if, in the practice of 

that State, that purpose is relevant to determining the non-commercial character 

of the contract”. 

 Det förklarades i ILC kommentaren till artikeln att möjligheten att se till 

syftet med en stats handlingar skulle fungera som en säkerhet för 

utvecklingsländer, framför allt i deras strävan att främja nationell ekonomisk 

utveckling47. På sätt och vis är det något förvånande att förslaget var så pass 

långtgående med tanke på artikelns tidigare utformning. Det är tydligt att det 

handlar om ett försök till viss kompromiss, men samtidigt är formuleringen sådan 

                                                           
45 Se International Law Commissions hemsida, legal.un.org/ilc/guide/4_1.shtml. 

 
46 Yearbook of the International Law Commission, 1980, Vol. II, part 1, s. 211 f. 

 
47 Yearbook of the International Law Commission, 1983, Vol. II, part 2, s. 35. 
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att det handlar om en subjektiv bedömning utav syftet vilket öppnar dörren för 

immunitet i väldigt stor utsträckning. Det torde därmed stå stick i stäv med den 

tidigare inställningen att inte låta syftet ge immuniteten för omfattande 

genomslag samtidigt som det dessutom torde innebära olika resultat för olika 

stater som står inför rätta. Någonting som i vart fall inte bör främjas. 

 Just den här tolkningsbestämmelsen är också den som det i diskussionen 

varit mest oenighet runt48. Efterföljande versioner har dock i viss mån tagit ett 

steg tillbaka i hur stor roll syftet ska spela även om det fortfarande skall kunna 

tas i beaktande. 

 I den nuvarande FN-konventionen finns tolkningsbestämmelsen i artikel 2 

(2) där det anges att ”In determining whether a contract or transaction is a 

”commercial transaction” […] reference should be made primarily to the nature 

of the contract or transaction, but its purpose should also be taken into account if 

the parties to the contract or transaction have so agreed, or if, in the practice of 

the State of the forum, that purpose is relevant to determining the non-

commercial character of the contract or transaction”. Formuleringen ger alltså 

dels parterna möjlighet att komma överens om att syftet skall tas i beaktande, 

men öppnar även upp för att en stat skall se till syftet om det tillhör praxis i 

forumstaten. Eftersom det är forumstatens syn på syftet som blir avgörande, om 

inte annat avtalats, istället för den svarande statens påstådda syfte torde 

möjligheterna till immunitet vara betydligt lägre än med den tidigare lydelsen. 

 Lösningen har dock fått kritik för att det i slutändan inte finns någon poäng 

med att ha en formulering som i stort sett låter domstolen välja en av två metoder 

som egentligen går emot varandra. Det är helt enkelt inte till speciellt stor hjälp49. 

Formuleringen har också ansetts vara alltför komplicerad i praktiken då den 

innebär att en stat måste göra avvägningen i fyra olika steg.50 Kritik som 

säkerligen kan hänföras till att det i grund och botten är för många kockar som 

                                                           
48 Fox & Webb, a.a. s. 415. 

 
49 Schreuer, State Immunity: Some Recent Developments, s. 17. 

 
50 Fox & Webb, a.a. s. 416. 
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lagar soppan. 

 Det är naturligtvis i viss mån inte oväntat att FN-konventionen, som dels 

riktar sig till i stort sett hela världen men också kräver staternas signaturer för att 

få effekt, blivit ett tydligt exempel på kompromiss. Frågan om statlig immunitet 

skiljer sig enormt mycket över världen och precis som nämns i en ILC 

kommentar gällande uppdraget att diskutera statlig immunitet så utgår arbetet 

från just staters ageranden och realiteterna inom sedvanerätten51. Någonting som 

måste ske för att ha något som helst hopp om att faktiskt ha en praktisk 

användning i en situation där vissa länder till och med förespråkar absolut 

immunitet. 

 Sedan har det också påpekats att användandet utav de tre kategorierna av 

transaktioner som inte anses immuna i artikel 2 tillsammans med övriga 

kommersiella undantag i artiklarna 11 (anställningskontrakt), 14 (immateriella 

rättigheter), 15 (deltagande i bolag eller andra associationsrättsliga subjekt), 16 

(fartyg som ägs eller drivs av staten) och 17 (verkan av skiljedomsavtal) bör 

kunna göra att kriteriet affärstransaktion i artikel 2 kan spela en mindre roll då 

det i färre fall behöver bli avgörande.52 

 När det gäller immunitet mot verkställande åtgärder är det framför allt 

artiklarna 18–21 som är relevanta. Artikel 18 behandlar frågan om statlig 

immunitet mot tvångsåtgärder såsom kvarstad innan dom. För att immunitet inte 

skall anses föreligga krävs att staten ger sitt samtycke eller att staten har 

reserverat egendom i det syftet. 

 Artikel 19 rör tvångsåtgärder efter dom och ger samma svar som föregående 

artikel 18 med tillägget att även egendom som fastställts som uteslutande använt 

eller avsett att användas i annat än statliga icke-kommersiella syften är 

undantagna från immunitet. Förutsatt att egendomen befinner sig i forumstaten 

och att det gäller egendom som har ett samband med den enhet målet riktar sig 

mot. 

                                                           
51 Yearbook of the International Law Commission, 1982, Vol. II, part 1, s. 34. 

 
52 Fox & Webb, a.a. s. 418. 
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 Artikel 20 förklarar att en stats samtycke till jurisdiktion för en annan stats 

domstol inte också skall tolkas som ett samtycke till tvångsåtgärder. Artikel 21 

listar viss typ av egendom som inte skall ses som att det används i annat än 

statliga icke-kommersiella syften enligt artikel 19. 

 

 

4 Det kommersiella undantaget 
 

4.1 Avgränsingen mellan acta jure imperii och acta jure gestionis 

 

Acta jure imperii kan skiljas från acta jure gestionis på olika vis och för att göra 

detta har olika metoder och kriterier växt fram både i praxis och lagstiftning. Alla 

med sina egna för- och nackdelar. 

 

4.1.1 Natur eller syfte 

 

Distinktionen kan bl.a. göras genom att se till handlingens (transaktionens) natur 

och därigenom fastställa om den är privaträttslig eller offentligrättslig. Att se till 

handlingens natur kallas ofta för den objektiva metoden. Gränsdragningen kan 

även göras genom den så kallade subjektiva metoden vilken istället ser till 

handlingens syfte som antingen jure imperii eller jure gestionis. Vilken av dessa 

metoder som bör användas är ett av de mer debatterade ämnena i arbetet med 

internationella konventioner och praxis gällande statlig immunitet.  

 I de tydligaste fallen kommer resultatet att vara detsamma oavsett vilken av 

metoderna som används för att avgöra handlingens art. Handling med aktier är 

till exempel alltid att se som en privaträttslig transaktion. Det spelar ingen roll 

huruvida distinktionen görs med den objektiva eller den subjektiva metoden, 

båda två kommer att ge samma resultat. På samma sätt anses inrättandet av en 

militärbas alltid som en offentligrättslig handling både för den objektiva som den 
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subjektiva metoden. Problemet är bara att svaren inte alltid är lika entydiga som i 

ovanstående fall.53 

 Skolboksexemplet, som går att hitta i nästintill all litteratur som behandlar 

diskussionen om natur eller syfte, är transaktionen ”inköp av stövlar till 

militären”. Sett till handlingens natur d.v.s. ”inköp av stövlar” torde handlingen 

klassificeras som en jure gestionis-transaktion. Om istället handlingens syfte 

också tas i beaktande d.v.s. att det är stövlar som skall användas av militären 

torde transaktionen snarare kategoriseras som jure imperii. Vilken metod som 

används vid gränsdragningen avgör alltså resultatet. 

 Problemet med den subjektiva metoden är att beroende på till vilken grad 

den appliceras är det svårt att inte kunna hitta något syfte som i slutändan innebär 

att transaktionen skall ses som en höghetshandling. Hårdraget kan ju till och med 

en helt vanlig kommersiell transaktion tolkas ha till syfte att tjäna pengar åt 

staten vilka därmed kan användas för att förbättra olika offentliga funktioner.54 

 I det tidigare nämnda fallet The Pesaro skriver domstolen att ”We know of 

no international usage which requires the maintenance and advancement of the 

economic welfare of a people in time of peace as any less a public purpose than 

the maintenance and training of a naval force.” vilket får anses vara just en sådan 

tolkning utav syftet och det visar relativt tydligt hur långtgående den statliga 

immuniteten kan bli endast genom att se till syftet. Någonting som, med tanke på 

argumenten för restriktiv immunitet istället för absolut immunitet gällande 

rimlighet, inte torde vara speciellt önskvärt. 

 En avvägning där syftet får en för stor betydelse skulle alltså kunna innebära 

att hela uppdelningen mellan jure imperii och jure gestionis blir meningslös 

eftersom en stat alltid skulle kunna hävda att det i bakgrunden funnits ett syfte 

som gör att transaktionen kan ses som en höghetshandling. Med det i bakhuvudet 

tycks lagstiftning och praxis i viss utsträckning oftare istället ha lyft fram den 

objektiva metoden med handlingens natur som en mer avgörande faktor. 

                                                           
53 Bring, Mahmoudi & Wrange, a.a. s. 109. 

 
54 Schreuer, a.a. s. 15 f. 
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 Samtidigt är det ju svårt att helt uteslutande ta en handlings natur i 

beaktande. Det krävs någon hänvisning till syftet för att få en juridiskt 

meningsfull betydelse. För precis på samma sätt som det går att hårdra åt den 

övre gränsen för hur långt syftet skall tolkas in så kan en handling helt utan 

hänvisning till dess syfte egentligen tolkas som ingenting mer än mekaniska 

rörelser. Ett kontrakt kan t.ex. istället ses som en person som skriver sitt namn på 

ett papper. Det kan tyckas vara att ta resonemanget en aning långt, men det visar 

samtidigt tydligt på att diskussionen i grunden egentligen handlar om hur mycket 

utav syftet som ska tillåtas få spela en roll.55  

 Svaren som ges är långt ifrån entydiga och det finns en relativt stor variation 

i både den lagstiftning som finns på området och i praxis. Dels mellan olika 

länder, men också inom vissa länders enskilda rättsordningar går det att notera en 

viss tvetydighet. 

 

 

4.1.2 Natur inte syfte 

 

Att endast se till handlingens natur för att avgöra dess karaktär som jure imperii 

eller jure gestionis var en idé som dök upp redan 1928 när Schweiz kom med 

metoden som ett förslag i en publikation från nationernas förbund56. En metod 

som successivt utvecklats och också kommit att bli praxis i flera europeiska 

länder.57 

 I Tyskland rörde Empire of Iran fallet ett tyskt företag som lämnat in en 

stämning mot den iranska staten efter att ha utfört reparationsarbete på 

värmesystemet på den iranska ambassaden men inte ansett sig fått betalt den 

överenskomna summan. Den tyska författningsdomstolen (nedan BVerfG) som 
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inte ansåg att immunitet förelåg förklarade att ”As a means of determining the 

distinction between acts jure imperii and jure gestionis one should rather refer to 

the nature of the State transaction or the resulting legal relationships, and not to 

the motive or purpose of the State activity.”58 och noterade även att 

kvalificeringen utav transaktionen skall göras enligt nationell lagstiftning.59 

 Schweizisk domstol tog upp frågan bl.a. i och med United Arab Republic v. 

Mrs X där domstolen fastslog att den objektiva metoden skall användas60. Utöver 

det har även diskuterats vad som kan påverka den avvägningen och då har 

tillförts att det bör tas i beaktning var transaktionen skall utföras och vilka 

kontakter den främmande staten haft med den andra parten. Har det inte skett via 

diplomatiska kontakter tyder det stark på att det handlar om en transaktion som 

skall ses som kommersiell.61 

 Den österrikiska högsta domstolen Oberster Gerichtshof konstaterade 1961 i 

Y. v. Embassy of the United States att gränsdragningen mellan jure imperii och 

jure gestionis skall göras genom att endast se till handlingens natur och inte dess 

syfte. Domstolen utvecklade också resonemanget och hävdade att handlingen för 

att kunna anses vara jure imperii måste vara sådan att den inte kan utföras utav en 

privatperson62. En tanke som diskuterats även i amerikansk praxis vilket kommer 

att tittas närmare på nedan. 

 Idén om att det avgörande skall vara handlingens natur är därmed också 

linjen som praxis har följt sedan det ovan nämna tyska fallet i flera av de 

kontinentaleuropeiska länderna. Den subjektiva metoden och syftet har där alltså 

fått stå i skymundan till fördel för transaktioners natur och den objektiva 

metoden. 

 I amerikansk lagstiftning går det i FSIA §1603 (d) att läsa att ”The 

commercial character of an activity shall be determined by reference to the nature 
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of the course of conduct or particular transaction or act, rather than by reference 

to its purpose”. Det framgår här alltså uttryckligen i lagstiftningen att det är 

handlingens natur och inte syfte som skall avgöra huruvida transaktionens 

beskaffenhet är sådan att den bör karaktäriseras som kommersiell. 

 Trots den relativt tydliga formuleringen i FSIA har dock avsaknaden av 

någon närmare vägledning gällande hur begreppet kommersiell skall definieras 

inneburit vissa problem. Fallet De Sanchez v. Banco Central de Nicaragua 

behandlade frågan om huruvida immunitet skulle anses föreligga för en 

centralbank som inte löst in en check som banken sedan tidigare utfärdat. 

Bakgrunden var att en medborgare från Nicaragua, med kopplingar till den 

dåvarande regimen, flyttade till USA en relativt kort tid innan revolutionen i 

Nicaragua 1979. Innan flytten hade personen erhållit ett depositionsbevis på en 

viss summa pengar som senare kom att utlösas i form av en check utförd utav 

Nicaraguas centralbank. När sedan checken skulle lösas in i USA vägrade banken 

dock utbetalningen med hänvisning till att den nya presidenten i Nicaragua hade 

inställt alla utbetalningar för att på så vis skydda Nicaraguas reserver utav 

utländsk valuta vilka var väldigt låga. Fallet berörde bl.a. just den ovanstående 

regeln i FSIA om det kommersiella undantaget till statlig immunitet. Domstolen 

fann att immunitet förelåg då transaktionen inte kunde ses som en kommersiell 

handling. 

 I domskälen uttalar domstolen att ”Congress recognized that by not defining 

”commercial activity” with precision, the courts have ”a great deal of latitude” in 

interpreting the exception. [...] We recognize that in differentiating sales of 

dollars by Banco Central from sales by private banks, we rely on the different 

purposes motivating the sales. This might seem to contravene the requirement 

that, in determining whether an activity is commercial or sovereign, we examine 

its ”nature” rather than its ”purpose”. 28 U.S.C § 1603(d)- We do not interpret 

this provision, however, to bar us totally from considering the purpose of 

different types of activities. [...] Unless we can inquire into the purposes of such 

acts, we cannot determine their nature. Indeed, commercial acts themselves are 

defined largely by reference to their purpose. […] acts are commercial because 
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they are generally engaged in for profit. […] Congress's intent in instructing us to 

focus on the nature of an activity rather than on its purpose was to preclude 

foreign governments from always being able to claim sovereign immunity”.63 

 Domstolen valde alltså att inte göra en objektiv tolkning utav paragrafen i 

FSIA utan gjorde istället en subjektiv tolkning med utgångspunkt i kongressens 

förarbeten. Domstolen tolkade det som att ändamålet med paragrafens 

formulering endast var att undvika att syftet med en handling skulle innebära att 

immunitet förelåg i alltför många situationer.  

 Argumentet som legat till grund för den amerikanska lagstiftningen tycks 

alltså ha varit detsamma som använts i det tidigare ovan nämna tyska rättsfallet 

Empire of Iran. I det förevarande fallet verkar dock domstolen ha, tvärtemot 

lagstiftningens ordalydelse, försökt se till och använda sig utav syftet i 

avvägningen av huruvida transaktionen var att se som kommersiell eller inte. 

Domstolens sätt att argumentera och utfallet förefaller i och för sig rimliga därför 

att de tycks balansera vad som är en nyanserad fråga i högre grad än vad en 

mekanisk applicering utav den objektiva metoden tillåter. Dock får det ses som 

väldigt tveksamt huruvida ordalydelsen i paragrafen verkligen tillåter den typen 

av tolkning. 

 Fördelen med den typen av angreppssätt som domstolen använde i det här 

fallet torde vara att det ofta med stor sannolikhet faktiskt kan leda till en mera 

rättvisande bild utav situationen vilket alltid är att se som önskvärt. 

 På samma gång innebär dock den objektiva metoden mer förutsebarhet 

eftersom den överlag skapar en situation där parter i kommersiella sammanhang, 

oavsett om det handlar om en privatperson, ett företag eller en stat, i högre 

utsträckning konkurrerar på samma villkor eftersom stater i lägre utsträckning får 

möjlighet till immunitet. Dessutom torde den objektiva metoden vara enklare att 

applicera, vilket bör ses som positivt, då domstolarna genom att använda sig utav 

den objektiva metoden slipper försöka utröna vad en främmande stat verkligen 

skall anses ha haft för syfte med en handling. 
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 Det är viktigt att också notera att domstolen, i förhållande till frågan om 

huruvida det handlade om en kommersiell handling, pekade ut två handlingar 

som de relevanta. I första hand utfärdandet av checken och i andra hand 

svarandens vägran att lösa in checken. Domstolen konstaterade att när banken 

utfärdade checken gjorde den det inte i syfte att tjäna pengar utan endast i sin roll 

som en enhet som reglerar försäljning utav utländsk valuta vilket den enligt lag 

hade som uppgift. Det var alltså endast i sin officiella kapacitet banken agerade 

när den utfärdade checken. I förhållande till vägran att sedan lösa in checken 

menade domstolen att den första handlingens karaktärisering som jure imperii 

innebar att även den senare handlingen blev att se som jure imperii.64 

 Frågan är dock om det inte egentligen faktiskt handlade om en initialt 

kommersiell handling när checken utfärdades och att domstolen snarare 

karaktäriserade vägran att sedan lösa in checken som en suverän handling vilket 

påverkade domstolens slutsats gällande utfärdandet utav checken. Det torde ju, 

som kommenterats gällande tingsrättens tidigare dom i samma mål, vara så att 

bankens roll att reglera utländsk valuta hade ett syfte som är att se som en 

höghetshandling, men själva handlingen att utfärda en check torde i högsta grad 

vara utav kommersiell art.65 I slutändan är resultat i vilket fall att svaranden 

kunnat använda sin suveränitet för att undkomma ansvar för vad som i grunden 

torde vara en kommersiell förpliktelse.66 

 Praxis i USA har i efterföljande rättsfall också ifrågasatt domstolens tolkning 

i det ovanstående fallet vilket minskat dess relevans något. I Republic of 

Argentina v. Weltover, Inc. skriver domstolen uttryckligen gällande diskussionen 

om natur eller syfte, efter att ha diskuterat Banco de Nicaragua, att ”We think 

this line of argument is squarely foreclosed by the language of the FSIA. 

However difficult it may be in some cases to separate ”purpose” (i.e., the reason 

why the foreign state engages in the activity) from ”nature” (i.e., the outward 

form of the conduct that the foreign state perfoms or agrees to perform), see De 
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Sanchez, supra, at 1393, the statue unmistakably commands that to be done 

[...]”67. Domstolen uttalar därmed tydligt stöd för att ordalydelsen i FSIA 1603(d) 

inte tillåter att syftet tas i beaktande vid avgörande av huruvida en handling är att 

se som kommersiell eller inte. 

 Domstolen noterade också att den avgörande handlingen i Weltover fallet var 

bankens åsidosättande av sina skyldigheter som den åtagit sig när den utfärdade 

obligationer. En handling som domstolen karaktäriserade som ett typexempel på 

kommersiell, inte minst med tanke på att banken tog ut en kommission på 

transaktionen och därmed agerat precis som vilket kommersiellt företag som 

helst.68 

 Även i många fall gällande andra typer av kontrakt har syftet helt ignorerats. 

I amerikanska McDonnel Douglas Corp. v. Islamic Rep. Of Iran fallet noterade 

domstolen att ”a contract by a foreign government to buy provisions or 

equipment for its armed forces or to construct a government building constitutes 

a commercial activity. […] Such contracts should be considered to be 

commercial contracts, even if their ultimate object is to further a public 

function”.69 

 Detsamma har även ansetts vara sant för kontrakt gällande köp eller 

byggande utav diplomatiska lokaler. I det engelska fallet Planmount Ltd. v. The 

Republic of Zaire handlade det om en till viss del utebliven betalning utav en 

byggnation på bostaden till ambassadören av Zaire i London. Domstolen 

konstaterade, efter att ha refererat till det ovan nämnda tyska Empire of Iran 

fallet, att ”it is hard to imagine a clearer case of an act or transaction of a private 

or commercial nature than the repairs to the ambassador's residence”70. 

Domstolens hänvisning till det tyska fallet samt det faktum att syftet inte nämns 

överhuvudtaget visar tydligt på att det endast är handlingens natur som tagits i 
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beaktande. 

 En av de största kommersiella tvisterna i historien behandlade inköp utav 

varor som är ämnade för offentligt arbete. Stämningsansökningar lämnades in av 

olika käranden i England, Tyskland och USA. Detta efter att en mängd 

potentiella käranden redan gjort upp i godo. Svarande var Nigeria samt Nigerias 

centralbank som hade utfärdat kreditiv till stora summor för en enorm mängd 

cement, av bl.a. käranden, som skulle användas till att bygga statliga byggnader 

av olika slag. Vid leverans, från alla olika leverantörer, i den nigerianska hamnen 

uppstod problem därför att den mängd cement och antalet skepp omöjligen kunde 

lastas av tillräckligt snabbt. Det skulle ta år. Bortsett från problemet med att 

hamnen inte kunde användas till någonting annat och att det bara fylldes på med 

fler och fler fartyg dagligen, utöver de 300 – 400 som redan väntade, innebar 

detta även extraavgifter eftersom fartygen inte kunde lasta av. Banken kom på 

grund av detta att neka betalning utav kreditiven som utfärdats. Käranden 

lämnade in stämningsansökan och banken hävdade statlig immunitet. 

 I det engelska fallet i den här tvisten, som var ett i en serie av rättsfall som 

alla fick samma utfall, Trendtex Trading Corporation v. Central Bank of Nigeria 

hävdade banken att de initiala avtalen ingåtts utav Nigerias försvarsdepartement 

och att cementen skulle användas till byggande utav baracker till militären vilket 

därför borde innebära att transaktionen skall ses som jure imperii. I den frågan 

svarade domstolen att ”They were like a contract of purchase of boots for the 

army. But I do not think this should affect the question of immunity. If a 

government department goes into the market places of the world and buys boots 

or cement - as a commercial transaction – that government department should be 

subject to all the rules of the market place. The seller is not concerned with the 

purpose to which the purchaser intends to put the goods.”71. Dessutom 

konstaterade domstolen att stämningsansökan inte ens torde gälla de initiala 

köpeavtalen, utan snarare kreditiven vilka är att se som helt skilda avtal som är 
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vanliga kommersiella transaktioner. Immunitet ansågs alltså inte föreligga.72 

 Det bör observeras att det här fallet visar på att handlingens natur snarare än 

syfte ansågs vara avgörande för om den ses som jure imperii eller jure gestionis 

även i England under den här tiden, men att engelska domstolar har kommit att 

närma sig problemet något annorlunda i senare rättsfall. Det ovan nämnda fallet 

torde dock ändå vara relevant därför att det också visar, även om det inte blev 

utslagsgivande här, att vilken transaktion som skall ses som den relevanta är en 

viktig del i utredningen av fallet. 

 Utöver dessa rättsfall finns det mycket praxis, även från andra länder än ovan 

angivna exempel, som tydligt främjar att endast se till handlingens natur snarare 

än dess syfte73. Som De Sanchez v. Banco Central de Nicaragua fallet visar är 

praxis dock inte helt entydig och det finns även länder som i betydlig högre 

utsträckning ser till andra omständigheter än endast transaktionens natur. 

 

 

4.1.3 Kontext och andra omständigheter 

 

I det svenska NJA 1999 s. 821 kom Högsta domstolen (nedan HD) fram till att en 

helhetsbedömning av omständigheterna skall avgöra huruvida immunitet 

föreligger eller inte. I fallet hade Island avtalat med Västerås kommun om 

utbildning av flygmekaniker till isländska elever. Västerås krävde betalning av 

Island för utbildningen vilket Island vägrade att utge. Västerås kommun stämde 

Island vilka hävdade statlig immunitet. HD konstaterade att ”det är omstritt om 

den företagna aktiviteten som sådan, d.v.s. dess form och natur, skall tilläggas 

avgörande betydelse eller om det avgörande skall anses vara om staten företagit 

den ifrågavarande åtgärden i ett suveränt syfte eller för ett suveränt ändamål. [...] 

någon allmänt antagen statspraxis på området synes inte föreligga […] I 

praktiken torde domstolen ofta vara hänvisad att göra en helhetsbedömning av de 
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omständigheter som, med hänsyn till immunitetsrättens syften, i den föreliggande 

situationen talar för och mot rätten att åberopa immunitet”74. Vid bedömningen 

valde HD att egentligen endast konstatera att avtalet rör ett sådant ämne som 

”typiskt sett” är av offentligrättslig natur, vilket tycks baseras på att det handlar 

om två offentligrättsliga parter, och att avtalet därmed är att se som sådant att 

immunitet kan åberopas. 

 Det är svårt att inte ifrågasätta huruvida HD:s bedömning verkligen såg till 

helheten då avtalets kommersiella karaktär verkar ha nästan helt bortsetts från. 

Domen har också fått viss kritik för att vara ”en implicit tillämpning av den 

omoderna principen om absolut immunitet”75, en kritik som dock kan tyckas 

något långtgående. Resultatet i fallet blev visserligen sådant att den slutsatsen 

kan dras, men det verkar i högre utsträckning ha berott på en för långtgående 

tolkning utav vad en ”helhetsbedömning” skall innefatta snarare än ett 

upprätthållande utav den absoluta immunitetsteorin. Det är ju också detta som 

har varit kritiken mot att alls ta syftet i beaktande eftersom risken är större att den 

restriktiva immunitetens utrymme blir mindre i praktiken. Även om det i fall som 

det förevarande fortfarande faktiskt handlar om restriktiv immunitet. 

 I det senare uppkomna NJA 2009 s. 905 gällande ett hyresavtal för uthyrning 

utav en lokal ämnad som ambassad tycks HD dock ha tagit ett steg närmare en 

något öppnare restriktiv immunitet. HD konstaterade att Sverige skulle komma 

att ratificera FN-konventionen och att den också skulle inkorporeras i svensk rätt. 

Därmed ansåg domstolen att vid en bedömning huruvida en handling är att ses 

som jure gestionis eller jure imperii skall i första hand, i enlighet med artikel 2 i 

FN-konventionen, avtalet eller transaktionens natur tas i beaktande. Därmed 

torde det numera vara lättare att, inför svensk domstol, hävda kommersiella avtal 

gentemot andra stater. Detta trots att möjligheten till att syftet tas i beaktande 

ändå torde finnas kvar. 

 Ett annat land som närmar sig problemet med att skilja mellan handlingar 
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jure gestionis och jure imperii med en vidare syn är England. Som noterades 

ovan har engelsk praxis utvecklats sedan Trendtex fallet. Från att endast ha sett 

till handlingens natur började de engelska domstolarna, efter I Congreso Del 

Partido fallet, att göra en bedömning även baserad på handlingen utifrån 

kontexten den gjordes inom. Någonting som bl.a. också innefattade att 

handlingens syfte togs i beaktande.76 

 Domstolen uttryckte i I Congreso Del Partido att kontexten i vilken en 

handling sker skall tas i beaktande. Domstolen kom fram till att ”The conclusion 

which emerges is that in considering, under the ”restrictive” theory whether state 

immunity should be granted or not, the court must consider the whole context in 

which the claim against the state is made, with a view to deciding whether the 

relevant act(s) upon which the claim is based, should, in that context, be 

considered fairly within the area of activity, trading or commercial, or otherwise 

of a private law character, in which the state has chosen to engage, or whether the 

relevant act(s) should be considered as having been done outside that area, and 

within the sphere of governmental or sovereign activity”77. Det här mer, i 

förhållande till att endast se till handlingens natur, kontextuella förhållningssättet 

torde kunna ge domstolen fler verktyg för att utreda situationen på ett mer 

balanserat vis. Det är dock viktigt att notera att domstolen inte menar att ett 

statligt syfte eller bakomliggande motiv ska innebära att en handling som är jure 

gestionis förvandlas till jure imperii utan endast att det är ett verktyg som kan 

användas för att förstå handlingens natur. Det här förhållningssättet var också 

samma som senare kom att diskuteras i det ovan nämnda De Sanchez v. Banco 

Central de Nicaragua. 

 Det nämns i I Congreso Del Partido fallet också ännu ett sätt att se på vad 

som är en jure gestionis handling. Domstolen ställer sig frågan om det handlar 

om en ”private act” eller en ”sovereign or public act” och utvecklar sedan att ”a 

private act meaning in this context an act of a private law character such as a 
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private citizen might have entered into?”78. Innebörden utav det är att skulle en 

stat agera på ett sätt som en privatperson kan göra så rör det sig inte om en 

handling som staten kan anses åtnjuta immunitet för. 

 Vidare diskuteras även vikten av att avgöra vad som faktiskt är den relevanta 

handlingen. Det som hade skett i det här fallet var att ett företag i Chile hade 

ingått ett avtal med ett kubanskt företag, ägt utav den kubanska staten, om att 

köpa socker. Två fartyg åkte därefter mot Chile för att leverera varorna som fanns 

ombord. Medan ett av fartygen höll på att lasta av varorna i Chile och det andra 

fartyget fortfarande hade en bit kvar av resan så beordrade den kubanska staten 

båda skeppen att hålla sig borta från Chile. Anledningen var att statskuppen 

1973, där Pinochet störtade regimen ledd utav Allende, precis satt igång vilket 

Kuba inte var speciellt förtjusta i. Ett av fartygen som ägdes utav det kubanska 

företaget beordrades hem till Kuba. Det andra fartyget, som ägdes av ett annat 

företag skickades iväg till Vietnam för att istället leverera varorna där. I fråga om 

det första fartyget var domarna eniga om att det handlade om en kommersiell 

handling eftersom Kuba agerat som ägare utav skeppet. Frågan blev då gällande 

det andra fartyget till viss del huruvida den relevanta handlingen skulle ses som 

den första affärstransaktionen. Den gällande transport utav varor till Chile och 

om den kommersiella karaktären då följde med även när fartyget lastats av och 

varorna sålts i Vietnam, enligt kommersiella regler trots att avtalsbrott skett på 

grund av tydligt statshandlande. Eller om det istället var handlingen att ta 

kontroll över och skicka iväg fartyget till Vietnam för att där göra sig av med 

varorna vilket gjordes som en del av statlig policy som skall vara avgörande. 

 Majoriteten ansåg att Kuba hade agerat som en privat ägare, att det handlade 

om en kommersiell transaktion eftersom privaträttsliga medel hade använts och 

att immunitet därmed inte kunde föreligga. Det har dock diskuterats huruvida 

minoritetens åsikt om att transaktionen var att se som en statshandling inte är mer 

övertygande på grund av att det som egentligen var avgörande var att Kuba tog 
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kontroll över skeppen. Att det gjordes via privaträttsliga vägar torde inte påverka 

situationen när Kuba kunde ha gjort samma sak på med statliga verktyg och det 

dessutom i grunden var en handling baserad på en statlig policy att frysa och 

blockera chilenska tillgångar.79 

 Minoriteten förklarade i en flitigt citerad och övertygande passage, i referens 

till att det är en handlings natur inte syfte som är avgörande för om den skall 

klassas som kommersiell, att ”this argument, though in itself generally 

acceptable, burkes, or begs, the essential question, which is ”what is the relevant 

act?” It assumes that this is the initial entry into a commercial transaction and 

that this entry irrevocably confers upon later acts a commercial, or private law, 

character. Essentially it amounts to an assertion ”once a trader always a trader.” 

But this may be an over-simplification. If a trader is always a trader, a state 

remains a state and is capable at any time of acts of sovereignity. The question 

arises, therefore, what is the position where the act upon which the claim is 

founded is quite outside the commercial, or private law, activity in which the 

state has engaged, and has the character of an act done jure imperii. The 

”restrictive” theory does not and could not deny capability of a state to resort to 

sovereign or governmental action: it merely asserts that acts done within the 

trading or commercial activity are not immune”80. Nog kan det tyckas något 

märkligt att den initiala handlingen skall innebära att påföljande handlingar 

oavsett deras natur anses vara kommersiella. Det tycks betydligt mera rimligt att 

istället se varje handling var för sig och utgå från det. 

  

 

4. 2 Klassificering (innehållet spelar roll) 

 

När den relevanta handlingen har identifierats innebär det ofta att det finns en 
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karakterisering utav transaktionen nära till hands. Handlingar gällande militära 

styrkor i främmande stater är generellt att se som höghetshandlingar och 

detsamma gäller för utövning av polisiära medel81. Om den relevanta handlingen 

istället t.ex. är ett avtal eller kontrakt gällande försäljning eller lån rör det sig 

alltsomoftast om en transaktion som kommer att ses som kommersiell. Konceptet 

om att se till handlingars natur och inte syfte innebär dock inte att alla avtal och 

kontrakt är att se som kommersiella. 

 Om ett avtal har väldigt många villkor gällande saker som vanligtvis inte 

finns i kommersiella avtal som t.ex. skattebefrielse, diplomatisk immunitet och 

liknande torde det finnas rum för att inte klassificera avtalet som kommersiellt. 

 Vad avtalet eller kontraktet gäller spelar också roll. Att rekrytera en person 

till armén och åta sig att betala dennes sjukkostnader har ansetts inte vara en 

kommersiell handling och på motsatt vis är den generella bilden att 

statsobligationer faktiskt anses vara kommersiella transaktioner.82  

 Att det finns olika situationer som alla är olika svåra att lösa är en 

självklarhet och exemplen ovan visar på att det är viktigt att helt utreda 

handlingens karaktär genom att se till innehållet för att kunna avgöra 

klassificeringen som jure imperii eller jure gestionis. 

 

 

4.3 Samband mellan forumstaten och affärstransaktionen 

 

Ännu en fråga som tycks ha lösts på olika sätt inom sfären för statlig immunitet 

är till vilken grad det krävs att det finns samband mellan handlingen och 

forumstaten för att domstolarna skall anses ha jurisdiktion. Internationella 

regleringar ser olika ut och detsamma gäller för nationell praxis. 

 FN-konventionens artikel 10 säger gällande affärstransaktioner att immunitet 

inte kan åberopas från en främmande stats behörighet om tvisten enligt 
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internationella privaträttsliga regler skall föras i den främmande staten och 

tvisten härrör från den affärstransaktionen. Artikeln föreskriver dock inte 

specifikt vilket typ av samband som skall krävas utan lämnar det istället till de 

internationella privaträttsliga reglerna i forumstaten. 

 Samtidigt är den europeiska konventionen något striktare än vad FN-

konventionen är och listar i sin artikel 7 flera krav på samband med forumstaten 

för att immunitet inte skall anses föreligga. 

 I Schweiz har det antagits en relativt strikt inställning gällande att det krävs 

ett tillräckligt samband mellan transaktionen och Schweiz. Fallet Libya v. 

LIAMCO handlade om ett amerikanskt företag som hade vunnit mot Lybien i ett 

skiljeförfarande och nu ville få skiljedomen verkställd på Lybiska tillgångar i 

Schweiz vilket kräver en exekutionstitel83. Den schweiziska domstolen kom fram 

till att det i princip är möjligt, men att det i fallet inte fanns någon tillräcklig 

koppling mellan Schweiz och handlingarna som behandlats i skiljeförfarandet. 

Domstolen ansåg att det inte räckte att skiljeförfarandet skett i Schweiz eftersom 

det endast berodde på att skiljemannen valt att förlägga förhandlingarna där. Det 

här fallet gäller visserligen exekution snarare än jurisdiktion, men bör ändå tolkas 

som sådant att detsamma även gäller för jurisdiktion84. 

 I ett tidigare rättsfall Royaume de Gréce v. Banque Julius Bär & Cie 

förklarade domstolen närmare att för att ett tillräckligt samband skall anses finnas 

krävs att handlingen antingen måste ha sitt ursprung i Schweiz eller att den ska 

utföras i Schweiz, eller att gäldenären ska ha sett till att Schweiz är en plats för 

prestationen85. Det är krav som satts högre än i många andra länder. 

 Lagstiftningen på området i Storbritannien kräver egentligen inget särskilt 

samband. SIA sektion 3 (1) (b) nämner endast kort ett krav gällande kontrakt att 

för att jurisdiktion skall föreligga så måste det handla om kontrakt som skall 

presteras åtminstone till viss del i Storbritannien. 
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 Amerikanska FSIA däremot ställer i sektion 1605 (a) (2) upp flera typer av 

alternativa samband som anses krävas för att immunitet inte skall anses föreligga. 

För jurisdiktion krävs antingen att det rör sig om en aktivitet som baseras på en 

kommersiell handling som skett i USA av den främmande staten eller att det är 

en handling som sker i USA men i förbindelse med affärstransaktionen utförd av 

den främmande staten någon annanstans eller att en handling sker utanför USA i 

förbindelse med den främmande statens affärstransaktion och att handlingen får 

en direkt effekt i USA.  

 Praxis på området är relativt omfattande, men har även ibland givit 

motsägelsefulla svar86. Ett fall OBB Personenverkehr AG v. Sachs som avgjordes 

2015 utav amerikanska HD visar också till viss del på att det är en svår 

avvägning vad som faller under sektionen och vad som inte gör det. I fallet hade 

en amerikansk medborgare skadat sig när hen skulle gå på ett tåg i Österrike. 

Personen stämde, i USA, det österrikiska statliga järnvägsbolaget som hävdade 

immunitet. Att immunitet inte skulle föreligga baserade stämningen på att 

tågbiljetten hade köpts på en resebyrå i USA och att det därmed handlade om en 

aktivitet som baserades på en affärstransaktion som skett i USA av en främmande 

stat. I första instans ansåg domstolen att immunitet förelåg. Käranden besvärade 

sig i appellationsdomstolen som efter en dom i plenum ändrade underrättens 

domslut. Bolaget besvärade sig i HD som däremot inte ansåg att det kunde ses 

som att stämningen relaterade till någon handling som var baserad på en 

affärstransaktion i USA. Kriteriet ”baserat på” skulle enligt HD tolkas betydligt 

smalare än vad den tidigare underrätten hade gjort.87 

 Förutom att fallet tydligt visar på svårigheterna i avvägningen för vad som 

skall anses vara ett tillräckligt samband för att immunitet inte skall föreligga 

visar det även att kraven på en viss anknytning mellan handlingen och 

forumstaten i USA kan vara avgörande, vilket inte gäller alla länder. 
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4.4 Möjliga kriterier och deras konsekvenser 

 

Som noterades tidigare är ett av de vanligaste argumenten hos förespråkare av 

den absoluta immunitetsteorin att gränsdragningen mellan höghetshandlingar och 

kommersiella handlingar är omöjlig att göra. Att det finns mer eller mindre klara 

situationer och att det finns olika syn på hur gränsdragningen skall göras är utav 

ovanstående genomgång också tydligt. Det har dock av andra rätteligen 

konstaterats att detta naturligtvis inte innebär att åtskillnaden inte alls går att 

arbeta med.88 Det är möjligt att en mer försiktig hållning i osäkra fall är 

motiverad, men att ge immunitet i alla fall därför att det finns risk för att en 

bedömning, enligt svarandestaten, är felaktig är en något absurd tanke. Det torde 

dock vara viktigt att i den mån det går försöka hitta kriterier som ger en så 

likvärdig och exakt bedömning som möjligt trots alla de olika rättssystem som 

finns bland världens alla stater. Som med allt så finns det ju både för och 

nackdelar med alla lösningar. Vad som dock alltid torde vara relevant är vilken 

den relevanta handlingen anses vara. 

 Att se en handling som höghetshandlande om den går under offentligrättsliga 

regler och som en kommersiell handling om den går under civilrättsliga regler 

kan tyckas låta som en enkel och bra lösning. Samtidigt skapar den problem 

därför att uppdelningen mellan vad som är offentligrättsligt och privaträttsligt 

skiljer sig enormt mellan olika länder och uppdelningen i sig är ett koncept som 

är mer vanligt i vissa rättssystem.89 

 Samma problem uppkommer även när det, vilket är vanligare, anses 

avgörande huruvida privatpersoner eller företag också kan utföra samma typ av 

handling som den tvisten berör. Att se handlingen som en höghetshandling om 

endast staten kan utföra den och som kommersiell om även en privatperson 

kunnat utföra den torde återigen innebära stora skillnader mellan olika stater 
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eftersom vad en person får och inte får göra skiljer sig inom olika rättssystem.90 

 Ett annat förslag som diskuterats gällande hur avgränsningen skall göras är 

baserat på vad som framförs vara fyra inbyggda skillnader mellan de olika 

typerna av handlingar. De anses vara hur handlingarna tillkommer, parterna, 

innehållet i handlingen samt sanktionerna som staten kan använda sig utav i 

relation till handlingen. 

 En höghetshandling anses då tillkomma genom att staten ensidigt utför den. 

Det krävs inte att staten förhandlar med andra parter eller liknande utan andra 

parter som påverkas förväntas endast rätta sig efter det som statens handling 

innebär. Tillkommer handlingen istället genom förhandlingar med den andra 

parten torde handlingen då vara att se som kommersiell. 

 Parterna som berörs måste, för att handlingen skall anses vara en 

höghetshandling, vara individer eller företag som befinner sig inom statens 

jurisdiktion. Det krävs alltså att en handling för att ses som kommersiell måste ha 

att göra med en part som staten inte har jurisdiktion över, annars skall det inte 

anses vara en fråga rörande statlig immunitet överhuvudtaget. 

 Innehållet i handlingen, om den är en höghetshandling, rör offentliga 

intressen utifrån statens synpunkt. Vad handlingen skall innehålla bestäms 

ensidigt från statens håll utifrån vad den anser vara i statens intresse. Om det 

istället handlar om en kommersiell handling är även den andra partens intresse 

relevant och handlingens innehåll påverkas utav förhandlingar baserade på båda 

sidornas intressen. 

 Sanktionerna som finns att tillgå för att den andra parten skall rätta sig efter 

statens vilja är vid höghetshandlande hela tiden närvarande. Handlar det däremot 

om en kommersiell handling finns det inte några sådana sanktioner att tillgå för 

staten utan båda parterna har samma lagliga möjligheter att processa gällande 

möjliga tvistigheter.91 

 Det exakta samspelet mellan dessa olika punkter verkar dock inte vara helt 
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klart. Samtidigt tycks samma problem som i ovanstående metoder för att skilja 

mellan olika typer av handlingar bestå. Vad en stat anses kunna göra i förhållande 

till en annan part torde ju bero på lagarna i den staten och bedömningen i 

forumstaten sker ju fortfarande genom antingen att se till svarandestatens 

lagregler eller enligt lex fori. I båda fallen kommer bedömningen att kunna skilja 

sig beroende på vilka stater som är inblandade. 

 Mycket talar istället för att det egentligen inte finns en enkel modell eller 

regel för att få en tillräckligt balanserad diskussion där resultaten är rimliga åt 

båda hållen och samtidigt mer enhetliga mellan stater. Det torde snarare vara så 

att det krävs än mer dialog mellan olika stater och deras domstolar bl.a. genom 

att se till varandras praxis. Vidare krävs samtidigt ett förhållningssätt där en 

helhetsbedömning görs i högre grad med hjälp utav flera relevanta frågor. Ämnen 

som diskuterats vara av betydelse är t.ex.: Vem deltog i transaktionen, är det 

parter som vanligen sysslar med kommersiella handlingar? Vad kunde käranden 

ha förväntat sig av svarandestaten? Användes normalt kommersiella former för 

handlingen? Använde staten endast vanliga kommersiella incitament? Skulle ett 

undantag från immunitet innebära endast vanliga kommersiella konsekvenser för 

staten?92 

 Även om en fullständig enighet lär ta tid att infinna sig inom hur 

gränsdragningen skall göras gällande jure imperii och jure gestionis i fråga om 

jurisdiktion så torde det bästa sättet att nå större enighet ändå vara rimliga och 

balanserade domslut. Någonting som i gränsfall knappast lär komma genom en 

strikt regel om att endast se till handlingens natur eller syfte som sedan 

mekaniskt appliceras på alla fall. Domstolen torde med fördel se till helheten 

gällande handlingen utan att det nödvändigtvis måste innebära en högre grad utav 

immunitet för stater i fall då det inte faktiskt är motiverat. 

 Gränsdragningen i ovanstående diskussion har fokuserat på statlig immunitet 

i förhållande till jurisdiktion. Frågan om hur gränsdragningen mellan olika typer 

av handlingar är dock även viktig senare i processen och där tycks andra 
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förhållanden också ha fått spela en större roll i resonemanget.  

 

 

5 Verkställighetsåtgärder 
 

Precis som nämndes i introduktionen ovan görs det skillnad mellan staters 

domsrättsliga immunitet och deras immunitet från verkställighet. Immunitet mot 

domsrätt innefattar en begränsning utav staters nationella domstolars domsrätt 

medan immunitet från verkställighetsåtgärder begränsar domstolens domsrätt 

gällande exekution.93 

 Möjligheten till att kunna verkställa en dom är en viktig naturlig följd till 

domsrätten eftersom en dom som inte kan verkställas i många fall endast är ett 

slöseri med både tid och pengar. En anledning till utvecklingen från absolut 

immunitet till restriktiv immunitet i jurisdiktionsfrågor har varit att ge privata 

aktörer ett rimligt skydd vid affärer med stater. Om den utvecklingen inte också 

sker gällande tvångsåtgärder blir ju dock frågan om immunitet från den dömande 

makten relativt irrelevant och skyddet blir, om någonting, kanske än sämre. En 

part kan ju istället hamna i en situation där den spenderar mycket tid och stora 

summor pengar på att processa mot en främmande stat i tron att det finns goda 

chanser att vinna, för att sedan trots vinst inte kunna få domen verkställd. 

Någonting som faktiskt skett flertalet gånger94.95 

 Sedan torde det inte heller endast vara de privata aktörerna som har att tjäna 

på ett väl fungerande system i fråga om statlig immunitet och möjligheten till 

exekution. Dåliga utsikter för att kunna få en dom verkställd i händelse av att en 

tvist uppstår innebär också att den förhöjda risken som finns ofta kommer att 

innebära förhöjda kostnader för transaktionen på statens bekostnad96. Med det i 
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bakhuvudet torde den mest logiska utvecklingen kanske vara att immunitet för 

verkställande åtgärder följer utvecklingen för immunitet gällande domsrätt. 

 Samtidigt finns det ju också en risk för stater som vill locka till sig utländskt 

kapital att i stor utsträckning tillåta tvångsåtgärder mot främmande stater. Även 

om det i viss mån möjligen fungerar i motsatt riktning också.97 

 Utvecklingen har i vilket fall varit betydligt långsammare i fråga om 

exekution och även om flera stater numera kan anses erkänna att inte heller 

immuniteten från tvångsåtgärder är absolut tycks det i praktiken vara ett betydligt 

mer försiktigt anammande utav teorin i jämförelse med den ovan diskuterade 

immuniteten mot andra staters jurisdiktion98. Statlig immunitet tycks alltså 

fortfarande förhindra en hel del fall från att tillåta tvångsåtgärder mot främmande 

stater99. 

 Förklaringen till det mer avvaktande förhållningssättet till att öppna upp fler 

möjligheter till undantag för immunitet gällande exekution tillskrivs ofta den mer 

ingripande karaktären utav verkställande åtgärder i jämförelse med endast makt 

att döma100. Att så är fallet är det väl egentligen ingen fråga om. Tvångsåtgärder 

av olika slag mot egendom som tillhör en främmande stat torde kunna skapa 

vissa diplomatiska problem på en annan nivå än om det endast rör sig om 

utdömande av en dom som inte kan verkställas. Sedan om detta egentligen borde 

vara tillräckligt för att begränsa möjligheten till verkställande av domar i den 

mån det tycks ha gjort i flera länder är en annan sak även om det är precis vad 

som tycks ha skett. 

 Till vilken grad stater har rätt till immunitet i förhållande till verkställande 

åtgärder enligt internationell rätt är precis som gällande immunitet från 

jurisdiktion inte helt klart. Det finns några olika lösningar på frågan som alla 

appliceras till olika grader. Ett synsätt är att det inte kan förekomma några som 
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helst tvångsåtgärder förutsatt att det inte finns ett medgivande från staten vars 

egendom skall utmätas. Alltså en absolut immunitet. Ett annat synsätt är att 

immunitet mot exekution är helt och hållet sammankopplat med frågan om 

immunitet mot jurisdiktion, d.v.s. att om immunitet mot domsrätt inte anses 

föreligga så finns det heller ingen grund för immunitet mot exekution. Att se det 

på det sättet tycks inte speciellt vanligt, men bl.a. Schweizisk domstol har 

uttryckt den typen av tankesätt. Ett tredje synsätt är att immunitet mot exekution 

visserligen är möjligt på samma sätt som gällande immunitet mot domsrätt, men i 

en än mer begränsat omfattning. Det är framför allt detta synsätt som 

diskussionen nedan kommer att fokusera på. Det sista synsättet som nämnts är att 

det inte finns någon internationell lagregel på området överhuvudtaget vilket 

dock, i alla fall i Europa, verkar vara en relativt ovanlig ordning101.102 

 Som även är fallet med den domsrättsliga immuniteten ger alltså också 

frågan om immunitet mot tvångsåtgärder en splittrad bild sett utifrån de olika 

lösningarna i världen. De internationella regleringarna på området såväl som 

staters nationella lagstiftning och sedvänjor skiljer sig mycket åt i sina synsätt. 

 

 

5.1 Samtycke 

 

De flesta regleringarna på området statlig immunitet, både på nationell och 

internationell nivå, tycks se samtycke som ett naturligt undantag till immunitet i 

fråga om tvångsåtgärder103. Sedan skiljer sig regleringen i vilka flera undantag 

som accepteras. 

 I både ILA Draft Convention och FN-konventionen finns bestämmelser som 

tillåter exekution förutsatt att den främmande staten givit sitt uttryckliga 
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samtycke och därmed avstått sin rätt till immunitet.104 

 Europeiska konventionen gör samma sak, men går än längre och förespråkar 

i viss mån det ovan nämna första synsättet att samtycke är det enda som kan 

bryta immunitetspresumtionen. Den föreskriver också att en dom skall accepteras 

med några möjligheter till att ta fallet vidare om en stat inte följer konventionen. 

Det är dock inte en representativ reglering på området sett utifrån hur praxis 

tycks ha utvecklats105. Det är visserligen inte en fullständig absolut immunitet, 

men nära på. Det ska nog dock snarare ses som en kompromiss i en tid då 

åsikterna skiljde sig än mer mellan stater106. Numera är det vanligare att det finns 

åtminstone något undantag utöver samtycke även om absolut immunitet gällande 

tvångsåtgärder finns kvar inom några rättssystem.107 

 

 

5.1.1 Samtyckets räckvidd 

 

Ett problem som har uppstått gällande just samtycket är huruvida ett samtycke 

till att avstå rätten till immunitet mot en domstols jurisdiktion också skall ses som 

ett samtycke till att avstå rätten till immunitet mot tvångsåtgärder. Svaret som har 

givits i de flesta fallen är att så inte är fallet utan att det krävs ett separat 

uttryckligt samtycke gällande tvångsåtgärder även om det finns samtycke till att 

avstå från immunitet mot domsrätt108. Bakgrunden till det torde också vara just 

att tvångsåtgärder anses vara mer ingripande än endast domsrätt. En inställning 

som beskrivits som i princip godtagbar därför att en stat som inte är föremål för 

en lokal domstols jurisdiktion rimligen kan vara beredd att få en tvist avgjord och 
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följa resultatet utan att riskera att viss egendom blir utmätt109. Det vore intressant 

att se hur ofta den situationen uppstår i jämförelse med situationen att en stat 

undviker att acceptera en dom och hävdar immunitet mot tvångsåtgärder trots att 

domsrätt funnits. 

 Det andra synsättet som nämndes ovan där immuniteten kopplas samman 

med verkställighetsåtgärder ger också motsatt svar på problemet. Det gäller 

egentligen inte endast i förhållande till samtycke utan i alla fall med undantag för 

immunitet eftersom immuniteten för tvångsåtgärder anses vara sammanlänkad 

som en naturlig följd utav immuniteten för jurisdiktion. Det är också anledningen 

till att frågan om samtycke till att avstå rätten till immunitet blir relevant att 

nämna inom ramen för den förevarande diskussion om de kommersiella 

undantagen. Som framkommer nedan är det nämligen i de flesta fallen olika 

kriterier som avgör frågan om immunitet från jurisdiktion och tvångsåtgärder. 

Om ett samtycke till att avstå immunitet från jurisdiktion automatiskt innebär 

samtycke till att inte vara immun mot tvångsåtgärder torde det ju innebära det att 

staten samtyckt till att en bedömning som vanligtvis görs enligt striktare kriterier 

skippas baserat på att staten samtyckt till en bedömning gjord under kriterier som 

är betydligt lättare att uppfylla. 

 

 

5.1.2 Samtycke och skiljeklausul 

 

En särskilt intressant fråga rör skiljeförfaranden och vad som skall anses vara ett 

uttryck för avstående från rätten till immunitet. Det är nämligen inte helt ovanligt 

att stater försöker hävda statlig immunitet som ett argument för att undvika 

skiljeförfarande trots att det finns en tydlig skiljeklausul. 

 Det argumentet tycks dock i sig vanligen inte vara något större problem för 

skiljedomare att hantera gällande skiljenämndens jurisdiktion. Anledningen till 

det är att skiljedomare inte kan utöva någon statlig makt. Skiljenämndens 
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jurisdiktion härrör ju från en typ av tvistelösning som inte involverar utövande av 

statlig auktoritet överhuvudtaget. Skiljenämndens auktoritet kommer snarare från 

grundsatsen pacta sunt servanda vilket innebär att avtal skall hållas. Det finns i 

det här fallet alltså, som det ibland uttryckts, inte någonting för svarandestaten att 

vara immun mot samtidigt som staten i högsta grad måste anses vara tillräckligt 

suverän för att kunna ingå bindande avtal.110 

 Den generella uppfattningen är att en skiljeklausul är att anse som att staten 

avsagt sig möjligheten till att kunna åberopa immunitet i förhållande till 

jurisdiktion även för utländska domstolar i rollen som stöd för skiljenämndens 

arbete. Det tycks dock inte vara lika självklart huruvida skiljeklausulen innebär 

att staten också avsagt sig rätten till immunitet mot exekution utav 

skiljedomen.111 

 I det franska Creighton Ltd v. Gouvernement de l’Etat du Qatar112 

diskuterade Cour de Cassation just den frågan. Ett amerikanskt företag i dispyt 

med qatariska staten hade försökt få tre skiljedomar verkställda genom exekution 

utav tillgångar som tillhörde bl.a. Qatars nationalbank. Qatar å sin sida hävdade 

immunitet mot verkställande utav skiljedomarna. Domstolen resonerade att själva 

skiljeklausulen i sig inte innebar att Qatar avsagt sin rätt till immunitet mot 

exekution. Däremot hänvisade skiljeklausulen till att det var International 

Chamber of Commerces (nedan ICC) regler om skiljeförfarande som skulle gälla. 

Dessa uttryckte tydligt i artikel 24, som den löd vid avtalets ingående, att genom 

att gå med på att tvister skall lösas med ett skiljeförfarande enligt ICC regler 

binder parterna sig att utan dröjsmål verkställa resulterande skiljedom. Att Qatar 

gått med på att följa ICC reglerna menade domstolen därmed innebar att Qatar 

implicit hade samtyckt till att avsäga sig rätten till immunitet mot exekution.113 

 Det avgörande tycks alltså inte ha varit själva skiljeklausulen utan vilka 
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regler klausulen hänvisade till. Något som även kunnat vara fallet i Ambassade 

de law Federation de Russie en France v. Compagnie Noga d’Importation et 

d’Exportation, men där tycks istället ett undantag ha framkommit. Det 

schweiziska företaget Noga försökte få två skiljedomar verkställda i Paris mot 

ryska staten som förlorat i en skiljenämnd enligt regler gällande vid Stockholms 

handelskammares skiljedomsinstitut. Egendomen som i det här fallet blev 

relevant var bl. a. den ryska ambassaden i Paris samt andra ryska diplomatiska 

tillgångar. Intressant att notera här är formuleringarna i skiljeklausulerna där 

Ryssland är gäldenär: ”the borrower may not claim for himself or for his assets or 

income, any immunity from legal action, forced execution, seizure or other legal 

procedures related to his obligations under this contract,” och ”the borrower 

waivers all right to immunity related to the application of the arbitration sentence 

handed down against it in relation to this agreement.”.114 

 Det framgår alltså uttryckligen att den ryska staten inte får hävda i stort sett 

någon typ av immunitet. Trots det kom den franska hovrätten fram till att det inte 

var entydigt att Ryssland hade menat att ge upp sin diplomatiska immunitet vilket 

gjorde att immunitet ansågs föreligga oavsett skiljeklausulen. Av detta kan 

slutsatsen dras att det torde krävas att det i skiljeklausulen uttryckligen framgår 

att diplomatisk immunitet inte skall vara ett hinder för exekution för att 

diplomatisk immunitet inte senare skall kunna hävdas. Det i sig är egentligen 

något märkligt eftersom en stat, precis som med statlig immunitet, kan avsäga sig 

rätten till diplomatisk immunitet enligt artikel 32 i Wienkonventionen om 

diplomatiska förbindelser 1961. Det krävs visserligen uttryckligt samtycke enligt 

punkt 2 och det framgår också i punkt 4 att ett uttryckligt samtycke för att en stat 

avsäger sig immunitet mot jurisdiktion inte automatiskt innebär att detsamma 

gäller exekution utan det krävs ett separat uttryck för exekution. I förevarande 

fall framgår det dock tydligt att både i fråga om jurisdiktion såväl som exekution 

skall immunitet inte anses föreligga och att det gäller all typ av immunitet. Att 

det kan anses även inbegripa diplomatisk immunitet torde vara relativt klart, och 

att domstolen väljer att tolka det på annat sätt torde kunna ifrågasättas. En kritik 
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som också riktats mot domstolen i bl. a. det här fallet är att resultatet inte är en 

följd utav en teknisk analys av situationen i den mån det kanske borde ha varit 

utan att det snarare är en generell motvilja hos domstolen mot att tillåta exekution 

mot diplomatiska tillgångar som tycks varit avgörande115. 

 I Democratic Republic of the Congo v. FG Hemisphere LCC som avgjordes i 

Hong Kongs högsta domstol gavs staten än mer långtgående immunitet. Fallet 

rörde det amerikanska företaget FG Hemisphere som tagit över en fordring 

gentemot staten Congo som uppkommit genom en tidigare skiljedom. FG 

Hemisphere hade sedermera i domstol i Hong Kong yrkat på verkställighet utav 

skiljedomen genom betalning från en summa som ett kinesiskt företag gått in 

med i ett joint venture tillsammans med Congo. FG Hemisphere hävdade att 

pengarna nu var en del utav Congos tillgångar i Hong Kong. 

 Den avgörande frågan i fallet blev huruvida Hong Kong kunde göra ett 

avsteg från Kinas bedömningar i liknande fall som innebar absolut immunitet. 

Domstolen svarade nekande på den frågan vilket betydde att Congo i förevarande 

fall också åtnjöt absolut immunitet. 

 Fallet rörde dock även, vilket i förhållande till förevarande diskussion får ses 

som intressantare, frågan om huruvida skiljeklausulen inneburit ett samtycke till 

att avstå från immunitet. Precis som i Creighton fallet hade skiljeklausulen i 

skiljeförfarandet där Congo förlorade innehållit hänvisning till ICC regelverk. 

Domstolen ansåg inte att skiljeklausulen var tillräckligt för att se det som att 

Congo avsagt sig rätten till immunitet, men de två skiljaktiga domarna var av en 

annan åsikt. De uttryckte det minnesvärt som att ””It has been said”, as Professor 

TE Holland observed in his Elements of Jurisprudence, 11th ed. (1919) at p. 254, 

”that the law is concerned more with remedies than rights”. Rights under an 

award are worthless if unenforceable. I agree with the statement in Fouchard, 

Gaillard and Goldman: International Commercial Arbitration (1999) at p. 391 

that ”[i]t would be absurd to conclude that a state could agree to submit disputes 

to arbitration despite its immunity from jurisdiction, but that it could 

subsequently prevent the award from becoming enforceable by simply relying on 
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that immunity”. Even states cannot blow hot and cold in the same breath.”116. 

Argumentet är övertygande och belyser väl hur rättsläget och logik inte tycks 

sammanfall i den här situationen. 

 Det handlar ju i slutändan om hur effektiva de olika rättsliga verktygen skall 

vara. I teorin så skulle det egentligen inte behöva vara så att en skiljeklausul, 

även om den refererar till rättsliga regler som föreskriver att skiljedomen skall 

följas, behöver innebära att staten avsäger sin rätt till immunitet mot exekution. 

Dels borde ju staten helt enkelt i efterhand rätta sig efter beslutet med tanke på 

sådant som pacta sunt servanda, god sed o.s.v. Dels är det ju även så att så länge 

restriktiv immunitet appliceras så ger ju uppdelningen mellan tillgångar som är 

jure gestionis och jure imperii en möjlighet till att tvinga staten att se till att 

skiljedomen verkställs utan att statsfunktionerna påverkas. 

 I praktiken däremot blir situationen annorlunda och det beror i hög grad på 

att stater inte alltid har jure gestionis tillgångar som kan utmätas. Någonting som 

i viss mån beror på att stater oftast delar upp just sina kommersiella tillgångar i så 

många olika självständiga bolag och liknande enheter som det bara går. 

Resultatet blir att den vinnande parten inte kan begära utmätning utav egendom 

som anses vara jure imperii, som visats i t.ex. Noga fallet, eftersom det är 

skyddade tillgångar samtidigt som möjligheterna till att kunna utmäta andra 

tillgångar som är att anse som jure gestionis blir försvinnande små då det 

antingen inte finns alls eller är del utav statliga självständiga enheter som då 

antingen inte har tillräckligt stark koppling till tvisten (se bl. a. artikel 19 c FN-

konventionen) eller som hävdar sig inte ens vara rätt part. Staten får alltså ett 

skydd i flera led som dessutom är baserat på dess egna beslut. Staten väljer ju 

t.ex. själv att dela upp tillgångar som egentligen skulle gå att utmäta på ett sådant 

sätt att de blir skyddade. Oavsett om syftet är att skydda tillgångarna från 

utmätning eller därför att det ur ren marknadssynpunkt helt enkelt är bättre spelar 

egentligen ingen roll. Resultatet blir i slutändan ändå att det är staten själv som 

bestämmer när den vill låta en dom verkställas vilket knappast kan ses som 
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rimligt eller önskvärt.117 

 Rimligen torde då något vara tvunget att försvinna eller åtminstone få ett 

minskat skydd mot utmätning för statliga skulder. Som rättsläget tycks vara i 

Frankrike verkar det krävas i stort sett fullständig avsaknad av någon självständig 

kontroll av t.ex. ett bolag för att utmätning för statens skulder skall kunna ske. 

Att staten äger i stort sett alla aktier eller har kontroll över bolaget räcker alltså 

inte.118 Skulle kravet på självständighet vara högre torde det möjligen vara mer 

acceptabelt att faktiskt avgränsa skiljeklausulens betydelse till att endast innebära 

samtycke till att avsäga sig immuniteten mot jurisdiktion och inte exekution. Det 

eftersom möjligheterna för stater att undvika att verkställa skiljedomar som går 

dem emot skulle minska något. Dock är frågan om det verkligen är tillräckligt 

när det fortfarande torde vara så att det ofta inte finns några tillgångar som alls 

kan klassificeras som jure gestionis vilket renderar skiljedomen meningslös. Det 

handlar trots allt fortfarande om ett avtal som staten på eget bevåg ingått, vilket 

skall uppfyllas, och väljer en stat att motsätta sig detta torde det också vara staten 

som ska få problem att värja sig. Det borde inte vara tvärtom som det är idag. 

Med det i åtanke torde det också väga över för att en skiljeklausul skall innebära 

ett samtycke inte bara till jurisdiktion utan även exekution, någonting annat är 

som skiljaktig i FG Hemisphere fallet uttryckte det ”absurt”. 

 

 

5.2 Öronmärkt egendom 

 

Ett annat undantag från immunitet anses vara egendom som staten har reserverat 

för betalning utav kravet som tvisten rör119. I ILC kommentaren till artiklarna i 

FN-konventionen menar författarna att detta bör fungera i förebyggande syfte så 
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att främmande fordringsägare inte kan hävda rätt till egendom som en stat menat 

använda som betalning utav krav den erkänt120. En annan anledning till att det 

ansetts vara ett motiverat undantag är att det öppnar för en viss säkerhet för den 

andra parten och innebär en kalkylerad risk för staten121. Den ökade säkerheten 

kan ju även komma att innebära bättre villkor parterna emellan. 

  I engelska fallet Alcom Ltd v. Republic of Colombia ansåg domstolen att 

öronmärkt egendom, alltså tillgångar som endast skall användas till att betala 

krav som tillkommit genom kommersiella transaktioner, även kan innebära ett 

undantag från immunitet gällande en ambassads konton122.  

 I fallet Parkin v. Government of The Republique Democratique du Congo 

från Sydafrika var utfallet ett annat. En före detta legosoldat krävde pengar för 

arbete utfört åt armén i Kongo. Tvisten rörde huruvida tvångsåtgärder kunde 

utföras mot ett konto i Sydafrika som tillhörde staten Kongo. Domstolen kom 

fram till att pengarna vars syfte var att betala just legosoldater i Kongo inte 

kunde bli föremål för tvångsåtgärder då syftet ansågs vara ett offentligt sådant123. 

  

 

5.3 Egendom som används eller ska användas i annat än statliga icke-

kommersiella syften 

 

Vid en bedömning inom ramen för immunitet mot jurisdiktion läggs som 

diskuterats stor vikt på en handling som antingen jure imperii eller jure gestionis. 

För att inte en för stor del handlingar skall ses som jure imperii och ge den 

absoluta immuniteten för stort utrymme har lösningen i stor utsträckning varit att 

framför allt se till handlingens natur istället för syfte i gränsdragningen mellan 

jure imperii och jure gestionis. 
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 När det kommer till immunitet mot tvångsåtgärder däremot är situationen 

istället den omvända. Baserat på att tvångsåtgärder anses ha en mer inkräktande 

karaktär än domsrätten är det i stor utsträckning, som framgår utav nedan 

nämnda regleringar, syftet som egendomen anses används i som skall vara det 

avgörande. Någonting som även syns i praxis. Tyska BverfGE uttryckte det i 

Philippine Embassy Bank Account fallet som att ”There exists the following 

general rule of international law: Forced execution of judgement by the State of 

the forum under a writ of execution against a foreign State […] is inadmissible 

without the consent of the foreign State if, […] such property serves sovereign 

purposes of the foreign State.”124. 

 Det som därmed har blivit en av de mer problematiska delarna för 

avgörandet huruvida immunitet föreligger gentemot tvångsåtgärder eller inte är 

gällande frågan om syftet egendomen används, använts eller är tänkt att användas 

till ska anses vara kommersiellt eller offentligt. 

 När det gäller immunitet mot tvångsåtgärder tillåter flera regleringar att 

undantag görs gällande egendom som används eller skall användas i 

kommersiella syften, men med vissa olikheter, framför allt gällande krav på olika 

samband. FN-konventionen formulerar det, något besvärligt, som att egendom 

som används eller är avsedd att användas i annat än statliga icke-kommersiella 

syften är undantagen från immunitet förutsatt att egendomen finns i forumstaten 

och att egendomen har ett samband med den enhet som målet riktar sig mot125. 

Detsamma gäller amerikanska FSIA, men med skillnaden att egendomen måste 

användas eller ha använts i den kommersiella handlingen som tvisten grundar sig 

i126. Det torde alltså inte gå att basera exekution på egendom som kan komma att 

få kommersiella syften. ILA Draft Convention är relativt lik den amerikanska 

lagstiftningen på området127. Även brittiska SIA ger en möjlighet till 

                                                                                                                                                                          
 
124 Philippine Embassy Bank Account, Tyskland, Bundesverfassungsgericht, 13 december, (1977), 65 

ILR 146, s. 150. 
125 Se Artikel 19 (c) FN-konventionen. 

 
126 28 US Code Chapter 97 – Jurisdictional Immunities of Foreign States, Section 1610: (a) (2). 

 
127 ILA Draft Convention Artikel 8 (VIII) A 2. 

 



 58 

tvångsåtgärder mot egendom som används eller avses att användas i 

kommersiellt syfte, men ställer egentligen inga krav på samband mellan 

egendomen och handlingen tvisten grundas på vilket gör att den får ses som den 

mest generösa regleringen i det hänseendet128. Även praxis ger en varierande 

bild. Inom Europa är det många nationella domstolar som inte alls diskuterar 

frågan om ett krav på samband vilket tyder på att det endast är syftet som är det 

viktiga i fråga om immunitet mot tvångsåtgärder129. 

 Ett land som historiskt sett har tagit en något annorlunda utgångspunkt i den 

här frågan är Schweiz. Istället för att skilja bedömningen mellan immunitet mot 

jurisdiktion och tvångsåtgärder har domstolen ansett att möjligheten till 

tvångsåtgärder är en logisk konsekvens utav jurisdiktion. Någonting som då 

innebär att så länge jurisdiktion anses föreligga finns det inte heller någon grund 

för att anse att immunitet mot tvångsåtgärder skulle kunna finnas.130 

 I Arab Republic of Egypt v. Cinetelevision International skriver domstolen 

att ”The Federal Tribunal considers immunity from execution as simply the 

consequence of jurisdictional immunity. A foreign State which in a particular 

case does not enjoy jurisdictional immunity is not entitled to immunity from 

execution either”131. En inställning som tycks förklaras med det tidigare nämnda 

argumentet att hela den föregående frågan om domsrätt under teorin om restriktiv 

immunitet blir meningslös132. Samtidigt som domstolen ger uttryck för att 

tvångsåtgärder är en logisk konsekvens utav jurisdiktion sätter den dock också 

gränsen för denna relativt liberala syn när den fortsätter ”unless the measures of 

execution concern assets allocated for the performance of acts of 

sovereignity”133. Det är också värt att nämna att det relativt strikta kravet på 
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samband med handlingen som krävs för att domsrätt skall anses föreligga i 

Schweiz också i viss mån tycks begränsa betydelsen utav den mer generösa 

synen på immunitet från tvångsåtgärder134. Skillnaden i bedömningen mellan 

Schweiz och andra länder torde alltså inte vara riktigt till den grad som det 

initiala synsättet, sett enskilt, kanske antyder. 

 Det finns även några specifika kategorier utav egendom som betraktats som 

sådana att de inte ska anses vara ämnade för kommersiella ändamål. I FN-

konventionens artikel 21 (1) framgår att dessa enligt konventionen är: (a) 

diplomatisk eller konsulär egendom inklusive bankkonton, (b) egendom av 

militär art, (c) egendom som tillhör centralbanken eller myndighet med liknande 

syften, (d) egendom som ingår i statens kulturarv och (e) egendom av 

vetenskapligt, kulturellt eller historiskt intresse. Dessa kategorier inverkar 

däremot inte på artikel 18 och 19 gällande om en stat givit sitt samtycke till 

exekution eller om egendomen varit öronmärkt. Listan skall dock inte ses som 

uttömmande utan är mer ett förtydligande gällande just dessa kategorier135. 

 

 

5.3.1 Diplomatisk egendom 

 

Att diplomatisk egendom är undantagen möjligheten till verkställighetsåtgärder 

av olika slag är en generellt accepterad princip i både lagstiftning och praxis när 

det gäller statlig immunitet136. Det är dock inte alltid så att beskickningen i sin 

helhet endast används till det diplomatiska uppdraget.  

 I det svenska fallet NJA 2011 s. 475 hade en tysk företagare, Franz J. 

Sedelmayer, vunnit ett skiljedomsförfarande mot den ryska staten och ville nu få 

domen verkställd genom utmätning utav en rysk fastighet i Stockholm. Ryssland 
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hävdade immunitet mot verkställighet därför att egendomen användes för 

officiella ändamål. HD konstaterade först att det funnits varierande uppfattningar 

om vad som ansetts ”utgöra ett egendomsinnehav för ett statligt icke-

kommersiellt ändamål” och att uttrycket därför måste preciseras. I sin precisering 

började HD med att klargöra att immunitet bör kunna åberopas mot 

verkställighetsåtgärder om det gäller egendom som används för officiella syften. 

HD klargjorde sedan att uttrycket däremot inte bör ”anses medföra att immunitet 

föreligger mot tvångsåtgärder redan av det skälet att egendomen i fråga ägs av en 

stat och används av den för ett icke-kommersiellt ändamål. […] En och samma 

fastighet kan tänkas användas för flera ändamål av olika slag”. HD menade att 

det står klar att ”en fastighet som till en betydande del – men inte nödvändigtvis 

den övervägande delen – används som tjänstelokal för statens beskickning […] 

bör åtnjuta immunitet” men att en situation när lokalen endast används i viss del 

för ändamål som sammanhänger med den officiella verksamheten är mer osäker. 

Det som enligt HD ska vara avgörande då är hur stor del av fastighetens 

användning som utgörs utav kommersiella eller officiella ändamål och en 

bedömning får ”göras av om de olika ändamålen med användningen 

sammantagna är av så kvalificerad natur att fastigheten bör vara fredad mot 

tvångsåtgärder.”. Vidare tydliggjordes också att den relevanta tidpunkten för 

bedömningen utav fastighetens faktiska användning är när ärendet tas till 

kronofogdemyndigheten.137 I fallet ansågs inte att en tillräckligt betydande del av 

fastigheten använts i officiellt syfte vilket gjorde att HD tillät utmätning av 

lokalen. 

 Gränsen torde inte vara exakt, men fallet visar ändå att fastigheten i sin 

helhet inte automatiskt innehar immunitet mot tvångsåtgärder bara för att den 

används i officiella syften utan att det krävs att en betydande del utav fastigheten 

används i annat än kommersiella syften. Det torde också vara en relativt rimlig 

syn på problemet med tanke på grundsyftet med den restriktiva immunitetsteorin 

och den relativt begränsade kommersiella egendom stater generellt har som anses 
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kunna utmätas. 

 

 

5.3.2 Ambassaders bankkonton 

 

Den egendom som oftast dyker upp i tvister gällande verkställighetsåtgärder är 

ambassad eller konsulära konton138. Trots att Wienkonventionen om diplomatiska 

förbindelser inte har någon bestämmelse som uttryckligen säger att officiella 

konton med syfte att användas utav diplomatiska beskickningar åtnjuter 

diplomatisk immunitet så tycks immunitet i hög grad ändå anses föreligga med 

grund i den statliga immuniteten. Att en sådan bestämmelse lades till i FN-

konventionen motiverades med att det endast skulle leda till att störa den 

diplomatiska verksamheten om utmätning tilläts på den typen av bankkonton. 

Samma argument har också ansetts ligga till grund för att även 

Wienkonventionen skall tolkas som att den ger ett diplomatiskt skydd gällande 

den typen av bankkonton139. 

 Problemet är dock återigen att dessa bankkonton inte alltid endast används i 

vad som skall anses vara icke-kommersiella syften. Den tyska domstolen 

förklarade i Philippine Embassy Bank Account fallet att ”Claims against a 

general current bank account of the embassy of a foreign State which exists in the 

forum and the purpose of which is to cover the embassy's costs and expenses is 

not subject to forced execution by the State of the forum”140. Det faktum att detta 

kan komma att missbrukas av stater för att undkomma utmätning ansåg inte 

domstolen vara skäl nog för att istället göra en bedömning i varje enskilt fall. 

Lösningen ansåg den istället vara att en part som involverar sig med en 

främmande stat ser till att få ett uttryckligt samtycke till domsrätt vid 

                                                           
138 Hafner, a.a. s. 165. 

 
139 Fox & Webb, a.a. s. 518 och 520. 

 
140 Philippine Embassy Bank Account, Tyskland, Bundesverfassungsgericht, 13 december, (1977), 65 

ILR 146, s. 147. 
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tvångsåtgärder141.  

 Utöver detta tycks domstolen också ha kommit fram till att, i frågan om 

huruvida egendomens syfte är kommersiellt eller officiellt, torde presumtionen 

anses vara att det handlar om ett officiellt syfte så länge staten hävdar att det är 

så. Sedan ligger det på motparten att bevisa att så inte är fallet. Motiveringen till 

detta var att det skulle strida emot internationell lag att mot dennes vilja tvinga en 

stat som skickat en beskickning att avslöja olika transaktioner som gjorts från 

kontot. Att det torde vara betydligt enklare för innehavaren av kontot att bevisa 

vad det har använts eller används till tycks inte heller ha tagits i beaktande alls 

utan själva undersökningen tycks ha setts som otillåtlig. Bevis för att ambassaden 

skulle kunna fortsätta att fungera ansågs också vara irrelevant, det relevanta var 

den abstrakta faran av vad som kan hända i en sådan situation.142 

 Tillvägagångssättet som applicerades i Sedelmayer fallet gällande fast 

egendom får, trots ett liknande resultat som i övervägande situationer innebär 

immunitet mot tvångsåtgärder, ses som betydligt mer välbalanserat. Staten ges i 

det tyska fallet ett väldigt starkt skydd. Det är också intressant att notera att 

domstolen anser det bättre att kräva större framförhållning och krav på den 

enskilde eller företag, än på en stat som dels nog får anses besitta stor makt 

relativt till sin motpart och därför också möjligen torde kunna avkrävas större 

ansvar och som dessutom är den förlorande parten. Inte minst med tanke på 

möjligheten som finns för stater att öronmärka annan mindre viktig egendom 

vilket skulle innebära att staten slipper avslöja olika utgifter på sina konton. 

 I det ovan nämnda engelska fallet Alcom Ltd v. Republic of Colombia som 

kom till samma domslut som den tyska domstolen gjort i Philippine Embassy 

Bank Account fallet nämndes alltså också öronmärkning som det som skulle 

kunna tillåta att presumtionen om immunitet bryts. Den sade dock också att det 

är upp till borgenären att bevisa att det handlar om öronmärkt egendom. 

Domstolen uttryckte det som att ”[u]nless it can be shown by the judgement 
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creditor who is seeking to attach the credit balance…  that the bank account was 

earmarked by the foreign state solely (save for the minimis exceptions) for being 

drawn on to settle liabilities incurred in commercial transactions,”143 och menade 

att det är vad som krävs för att immunitet mot utmätning inte skall anses 

föreligga. Resultatet utav en sådan tolkning där borgenären skall kunna visa på 

att ambassadens bankkonto är öronmärkt ”endast” för att täcka förpliktelser i 

samband med kommersiella transaktioner tycks bli en generell immunitet mot 

ambassaders bankkonton som i någon mån används i diplomatiska syften.144 

Skyddet blir alltså väldigt långtgående. Det kan också tyckas vara ett alltför 

starkt skydd mot tvångsåtgärder när hela situationen kunnat undvikas baserat på 

statens eget handlande.145 

 Kanske hade det varit rimligare att, som i fallet med Sedelmayer, helt enkelt 

se till uppdelningen av egendomen och gå på det huvudsakliga syftet. Består 

tillgångarna utav pengar är det ju dock inte omöjligt att till och med dela upp 

egendomen och ge immunitet för den del som används i officiellt syfte för att 

sedan tillåta utmätning av den del av egendomen som uppfyller ett kommersiellt 

syfte som bl.a. är lösningen i ILA Draft Articles146. En lösning som i praktiken 

kommit att synas i Österrike147. Då blir det ju dessutom upp till staten att se till 

att inte blanda de delar av egendomen som har olika syften om den anser det vara 

ett problem att egendomen kan bli föremål för utmätning. Den kan även reservera 

annan egendom för betalning utav kravet. Någonting som är särskilt relevant 

eftersom det i bl.a. FN-konventionen finns krav på att en stat skall få minst fyra 

månader på sig att förbereda betalning148. 

 

                                                           
143 American Journal of International Law, Issue 1, 1985, s. 145. 

144 American Journal of International Law, Issue 1, 1985, s. 145. 

145 Schreuer, a.a. s. 154. 

 
146 ILA Draft Articles VIII (b). 

 
147

Neustein v. Republic of Indonesia, Österrike, Oberster Gerichtshof, (1958), 65 ILR 3 genom Schreuer, 

a.a.s. 152. 

 
148 Se FN-konventionen artikel 23 (1) (b). 
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5.3.3 Egendom av militär art 

 

Egendom av militär art är ett typexempel på egendom som skall anses användas i 

ett syfte som innebär att egendomen är skyddad mot verkställighetsåtgärder av 

olika slag. Krigsfartyg ansågs tidigt vara skyddade av den anledningen. Sedan 

har begreppet vidgats till att i vissa länder inbegripa saker som t.ex. mat och 

kläder ämnade för militären.149 

 Det torde vara en lägre risk för missbrukande då det ofta rör sig om egendom 

med en tydlig koppling till militären. Dessutom tycks det också enligt t.ex. 

amerikansk praxis vara staten som yrkar på immunitet som har bevisbördan för 

att egendomen används i sådant militärt syfte att den skall vara undantagen 

möjliga tvångsåtgärder150. Någonting som åtminstone innebär att en bedömning 

utifrån presenterade fakta kan göras utav domstolen. 

 

 

5.3.4 Centralbankers tillgångar 

 

Centralbankers tillgångar tycks med deras något annorlunda funktion i 

förhållande till staten jämfört med andra banker ha erhållit ett särskilt skydd mot 

tvångsåtgärder. FN-konventionen är tydlig i sin ordalydelse och lämnar inte 

mycket utrymme för att ens egendomens egentliga syften skall tas i beaktande151. 

Inte heller amerikanska FSIA eller brittiska SIA låter egendomens syfte spela 

någon roll utan det avgörande anses endast vara huruvida det är centralbankens 

                                                                                                                                                                          
 
149 Fox & Webb, a.a. s. 520. 

 
150 Se Behring International Inc v. Imperial Iranian Air Force, USA, District Court for the District of 

New Jersey, 475 F.Supp.383, (1979) 

 
151 Fox & Webb, a.a. s. 522 f. 
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tillgångar152. 

 Med tanke på att centralbankers konton faktiskt används också i annat än 

officiella syften torde det anses som något märkligt att alla centralbankens 

tillgångar ändå åtnjuter en generell immunitet mot tvångsåtgärder. Återigen finns 

det ju en stor risk för missbrukande genom att helt enkelt gömma tillgångar i 

centralbankens namn153. I fråga om ovan nämnda lagstiftning tycks det som 

påverkat mest ha varit politiska och ekonomiska överväganden då både USA och 

Storbritannien (och lite mer nyligen Kina) som ekonomiska centrum i världen 

velat locka till sig fler investeringar av främmande staters centralbanker154. 

 Det är inte heller alla stater som ansett det vara den bästa lösningen. I 

diskussioner i ILC har bland andra Tyskland, Australien och de fem nordiska 

länderna uttryckt att det inte finns något tydligt berättigande till en generell 

immunitet för centralbanker och att det endast borde gälla med viss 

begränsning.155 Med det i åtanke föreslogs också att ILC Draft Articles skulle ha 

en formulering som inkluderade kravet på att egendomen skulle vara ”used for 

monetary purposes”156. Någonting som dock tyvärr inte kom att införas. 

 Ett annat sätt att se på problemet är att som i det tidigare nämnda Trendext 

fallet där domstolen, på grunder baserade i internationell rätt då SIA inte var lag 

ännu, diskuterar huruvida en centralbank är att se som en sådan del utav staten 

som kan åtnjuta immunitet vilket domstolen inte ansåg i det fallet157. Vidare har 

även tysk domstol kommit fram till samma slutsats med tillägget att tillgångarna 

som fallet rörde inte heller användes i något officiellt syfte som torde ge 

immunitet158. 

                                                           
152 Se FSIA Section 1611 (b) (1) och SIA Section 14 (4). 

 
153 Schreuer, a.a. s. 159. 

 
154 Fox & Webb, a.a. s. 523. 

 
155 Fox & Webb, a.a. s. 522. 

 
156 Yearbook of International Law Commission, 1990, Vol. II, part 2, para. 219. 

 
157 Trendtex Trading Corporation v. Central Bank of Nigeria, Storbritannien, Court of Appeal, 2 W.L.R. 

356, (1977). 

 
158 Central Bank of Nigeria, Tyskland, Landergericht, (1975), 65 ILR 131 genom Schreuer, a.a.s. 156 f. 
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5.3.5 Andra typer av statlig egendom 

 

FN-konventionen nämner också i artikel 21 (1) (e) och (d) flera andra typer av 

egendom som skall anses åtnjuta immunitet från tvångsåtgärder. Dessa tillgångar 

som ofta har olika kulturella kopplingar eller är del i utställningar har ansetts 

extra skyddsvärda med bl.a. utvecklingsländer i åtanke159. Med tanke på 

kulturella skillnader världen över och den något speciella betydelse egendom 

med kulturell och historisk bakgrund kan ha för ofta unika objekt torde det inte 

vara en alltför kontroversiell ställning. Inte minst heller då spridningen utav 

historisk och kulturell kunskap skulle riskera att hämmas om det medförde risk 

att förlora egendomen vid utlåning av egendom till museer o.s.v. 

 

 

6 Sammanfattning och slutsatser 
 

Både i såväl frågan om jurisdiktion som verkställighetsåtgärder har statlig 

immunitet utvecklats under det senaste århundradet. I båda fallen var den 

dominerande synen tidigare att stater åtnjöt absolut immunitet, men den synen 

har kommit att förändras. Framför allt i frågan om immunitet mot jurisdiktion 

kom synen snabbt att utvecklas till att numera i väldigt hög grad istället främja 

restriktiv immunitet med bakgrund i bl.a. att det är rimligt att stater i fråga om 

kommersiella handlingar behandlas på samma sätt som andra parter som sysslar 

med den typen av transaktioner. Även gällande frågan om immunitet mot 

verkställighetsåtgärder har synen förändrats till att stater i hög utsträckning är 

överens om att det inte är en absolut immunitet. Däremot har utvecklingen på 

grund av politiska och diplomatiska överväganden inte blivit lika långtgående 

                                                                                                                                                                          
 
159 Fox & Webb, a.a. s. 526. 
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som gällande jurisdiktion. 

 Ett problem med den restriktiva immunitetsteorin är att teorin innebär att det 

görs skillnad mellan jure imperii handlingar vilka åtnjuter immunitet och jure 

gestionis handlingar vilka inte är immuna. En distinktion som inte alltid är så lätt 

att göra. Inte minst när det finns en relativt stor variation i de olika staternas åsikt 

i frågan. Det diskussionen i stor utsträckning kommit att handla om är vilken 

utav en handlings natur eller syfte som bör tas i beaktande vid avgränsningen. 

 I fråga om immunitet mot jurisdiktion har utvecklingen tett sig så att det 

generellt anses vara handlingens natur som skall vara avgörande för om den är att 

se som immun eller inte. Anledningen till detta har ansetts vara att immuniteten 

skulle riskera att bli alltför långtgående om även syftet togs i beaktande eftersom 

det i grunden alltid kan anses finnas ett syfte som skulle betyda att immunitet 

förelåg. Risken med att endast se till handlingens natur är ju dock att det motsatta 

sker d.v.s. att en nästintill mekanisk applicering utav kriteriet gör att handlingar 

som egentligen torde åtnjuta immunitet kan komma att anses inte vara immuna. 

Det i sig torde möjligen inte vara ett problem om det är så att fördelarna anses 

överväga nackdelarna. Syftet att ge andra parter än stater en möjlighet att i affärer 

med stater arbeta på samma villkor som staten tycks kunna vara en sådan 

skyddsvärd idé. Någonting som tydligtvis har ansetts väga över risken att staten 

inte är immun i vissa gränsfall. Samtidigt torde ju det bästa sättet för att få en mer 

jämn bedömning mellan olika stater vara att resultaten är så rimliga som möjligt 

så att fler stater anser det vara acceptabla slutsatser, någonting som snarare talar 

för att syftet i viss mån även bör spela en viss roll med tanke på den variation i 

synsätt som finns över världen. 

 Det är visat att Storbritannien och dess domstolar använder en metod med 

större fokus på en helhetsbedömning samtidigt som de i allra högsta grad 

upprätthåller teorin om restriktiv immunitet i fråga om jurisdiktion. Det har ovan 

även listats och diskuterats flera olika frågor och kriterier som alla bidrar till att 

ge en helhetsbild vilka torde spela en roll i avvägningen mellan olika typer utav 

handlingar. Under förutsättning att grundtanken med statlig immunitet anses 
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godtagbar torde, med tanke på syftet med statlig immunitet och även det 

kommersiella undantaget, den bästa balansen stå att finna med ett angreppssätt 

utav problemet där handlingens natur spelar en avgörande roll, men där ovan 

diskuterade frågor alla tas i beaktande. 

 Det kanske än mer problematiska med statlig immunitet är att oavsett om 

immunitet mot jurisdiktion inte anses föreligga därför att handlingen anses vara 

av kommersiell art så kan den kärande parten ibland ändå inte få domslutet 

verkställt. Detta p.g.a. att immunitet mot verkställighetsåtgärder, i de flesta stater, 

anses vara en enskild fråga separat från frågan om jurisdiktion och att 

utvecklingen på det området inte varit lika långtgående till fördel för en restriktiv 

immunitet. 

 När det kommer till immunitet mot verkställighetsåtgärder har det i frågan 

om vad som skall anses avgörande för om en handling är kommersiell eller inte 

istället varit vad handlingens syfte är som har varit det stater ansett den relevanta 

frågeställningen. Anledningen till detta har förklarats vara att tvångsåtgärder mot 

främmande suveräna stater är en betydligt mer ingripande åtgärd än ett 

konstaterande om domsrätt och p.g.a. detta har en mer restriktiv syn på det 

kommersiella undantaget ansetts motiverat. Att se till handlingens syfte istället 

för dess natur är också det första verktyget som använts för att uppnå detta. Som 

har diskuterats blir möjligheterna till att en handling ses som kommersiell 

betydligt mindre ju mer statens bakomliggande syfte tas i beaktande eftersom 

långt draget kan i stort sett alla handlingar utförda av staten anses ha ett syfte att 

tjäna staten och folket. 

 Utöver detta har dessutom flera kategorier av handlingar, vilka diskuterats 

ovan, i flera regelverk och praxis ansetts vara speciellt undantagna från det 

kommersiella undantaget. Problemet som uppstår blir tvådelad. Dels blir det en 

stor risk för att en stat vanligen har väldigt lite egendom i andra länder som inte 

anses immun, men det finns också en risk när vissa typer av egendom åtnjuter en 

sådan generell immunitet för att det missbrukas genom att annan egendom göms 

som en del utav egendomen med immunitet. 

 Resultatet blir att käranden mycket väl kan vinna i domstol efter långa och 
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kostsamma förhandlingar, men i realiteten vara den förlorande parten. Faktum är 

ju att käranden trots att ha vunnit kan sluta upp i en sämre position än innan 

domen på grund av de extra kostnader som uppkommit i och med rättegången. 

Det är på intet sätt en rimlig lösning, om än den som i praktiken tycks vara den 

mest vanliga. 

 Det torde vara betydligt mera rimligt att kräva ett större ansvar utav staten, 

inte minst på grund av den maktposition staten oftast har i förhållande till företag 

och privatpersoner. Någonting som skulle kunna uppnås genom att t.ex. inte ge 

en generell immunitet för ett diplomatiskt bankkonto utan endast i den mån 

tillgångarna används i ett syfte som åtnjuter immunitet. Resten som används i 

affärstransaktioner bör ses separat och inte vara skyddade. Detsamma borde även 

gälla övriga tillgångar. Bevisbördan borde därmed också flyttas över till 

svarandestaten. Att det i fråga om immunitet mot verkställighetsåtgärder är syftet 

som fäller avgörande torde vara tillräckligt skydd för tillgångar. 

 Att redan undersökningen utav diplomatiska konton skulle innebära en 

kränkning utav statens suveränitet framstår som ett svagt argument då det som i 

FN-konventionen anges att tvångsåtgärder inte får användas förrän efter tidigast 

fyra månader från domen vilket ger staten rikligt med tid att ordna så att det 

betalningen inte påverkar beskickningen. Dessutom finns alltid möjligheten för 

staten, om den anser detta vara ett problem, att åsidosätta annan egendom i just 

syftet att undvika utmätning utav diplomatiska eller andra mer känsliga 

tillgångar. Att staten inte vill uppfylla det domstolen ålagt den att göra frivilligt 

skall om något ses som ett argument till att påtryckningar där staten inte ens får 

välja egendom som utmäts är berättigade. Inte minst då hela konceptet med 

generell immunitet för vissa typer av egendom både kan missbrukas och i 

slutändan också ogiltigförklarar grunden i den restriktiva immuniteten då sådan 

immunitet ignorerar särskiljningen mellan offentliga och kommersiella 

handlingar och syften. 

 Sedan kan egentligen hela idén med att skilja mellan jurisdiktion och 

tvångsåtgärder i förhållande till statlig immunitet ifrågasättas. Schweiz t.ex. 

skiljer sig från andra länder och har kopplat ihop jurisdiktion med verkställande 
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då den ansett att verkställighetsåtgärder är en naturlig konsekvens utav att 

jurisdiktion anses föreligga. Även om den också sätter gränsen vid verkställande 

egendom som anses ha ett suveränt syfte. Det är ett intressant tankesätt i sig då 

det torde innebära mindre möjligheter till immunitet. Någonting som ur rättvise- 

och rimlighetssynpunkt torde vara någonting att sträva efter. 

 Helt klart är i alla fall att både gällande immunitet mot jurisdiktion såväl som 

mot verkställighetsåtgärder finns det väldigt många olika vägar att ta. 

Utvecklingen rör sig dock bort från en absolut immunitet och mot en mer 

restriktiv praxis. Förhoppningsvis fortsätter den också att utvecklas i den 

riktningen och i en allt mer globaliserad värld med mer och mer relationer mellan 

olika länder torde det också vara fullt möjligt. Det kunde kanske ha önskats att 

internationella regelverk generellt hade tänjt något mer på gränserna och inte ge 

immunitet i så många fall, men samtidigt är realiteten sådan att med så många 

olika viljor och synsätt som skall samsas är det svårt att på internationell nivå 

ligga i framkant och samtidigt fungera i praktiken. I slutändan är det kanske 

snarare staternas egennytta som kommer att vara en starkare motivation för 

förändring i stater som i högre grad är motvilliga till dagens utveckling. Eftersom 

flera stater troligen inte vill ge mer immunitet till någon annan stat än den själv 

skulle åtnjuta vilket torde få utvecklingen att fortsatt röra sig i nuvarande 

riktning. Det blir intressant att följa det fortsatta förloppet av den statliga 

immuniteten på den internationella scenen, men för närvarande torde det säkrast 

att vid affärer med stater först kräva ett uttryckligt samtycke till både jurisdiktion 

och verkställighetsåtgärder i fall av tvist. 
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