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Høring - forslag til ny lov om arbeidstvister 

Det vises til brev av 17.04.09 fra AID vedrørende ovennevnte sak.  

 

Utenriksdepartementet har følgende merknader til høringsforslaget:  

 

Det kan i teorien ikke utelukkes helt at en utenlandsk ambassade i Norge (representert 

ved stasjonssjef eller tilhørende stat) kan bli stevnet inn for Arbeidsretten som følge av 

tvist om en tariffavtales gyldighet, forståelse eller eksistens samt krav som grunner seg 

på tariffavtale, jfr. lovutkastets § 37 (2).  
 

Dersom slikt krav skulle bli fremmet for arbeidsretten, for eksempel av norske borgere 

som er lokalt ansatt ved ambassaden og som har inngått tariffavtale med en ambassade, 

vil det oppstå spørsmål om hvorvidt Arbeidsrettens behandling av saken vil være i strid 

med det folkerettslige utgangspunktet om at fremmede stater som følge av 

folkerettslige regler om immunitet ikke kan saksøkes for nasjonale domstoler i Norge 

(herunder for særdomstoler).  
 

Det bør i denne sammenheng understrekes at Utenriksdepartementet ikke med dette 

mener å ta stilling til hvorvidt en fremmed ambassade faktisk ville nyte immunitet mot 

et mulig søksmål for Arbeidsretten.  Statsimmunitet er, som en rekke andre felt 

innenfor folkeretten, et rettsfelt i utvikling, og spørsmålet om immunitet vil måtte løses 

på grunnlag av en konkret vurdering ved et eventuelt saksanlegg.  
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På prinsipielt grunnlag vil det imidlertid være ønskelig at man i lovutkastet utruster 

Arbeidsretten med kompetanse til å avvise en sak dersom det viser seg at saksøkte 

nyter folkerettslig immunitet. Den konkrete immunitetsvurderingen vil da bli opp til 

Arbeidsretten å gjennomføre, på grunnlag av gjeldende folkerett på området. For 

eksempel inneholder tvisteloven bestemmelser som begrenser domsmyndigheten for 

de alminnelige domstolene i tilfeller som nevnt ovenfor, jfr. tvisteloven § 1-2 jfr. 4-7 nr. 3. 
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Kjell Kristian Egge 

Avdelingsdirektør 
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            Seniorkonsulent 

 

 


